
17/01/2023

Número: 0600806-56.2020.6.21.0045 
 

Classe: DIREITO DE RESPOSTA 

 Órgão julgador: 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 Última distribuição : 31/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia  Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea 

 Segredo de Justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

 

Zona Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Advogados

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (REQUERENTE)

THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA (ADVOGADO)

EDUARDO MACALLI DA SILVA (ADVOGADO)

POLIBIO ADOLFO BRAGA (REQUERIDO)

POLIBIO ADOLFO BRAGA (ADVOGADO)

ASSOCIACAO MOVIMENTO BRASIL LIVRE (REQUERIDO)

RUBENS ALBERTO GATTI NUNES (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO (ADVOGADO)

BRUNO WALTER HESSE (REQUERIDO)

LUCIANO MANINI NEUMANN (ADVOGADO)

CRISTINE RICHTER DA SILVA (ADVOGADO)

VANIR DE MATTOS (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO:

RENOVAR PARA CRESCER (REQUERIDO)

LUCIANO MANINI NEUMANN (ADVOGADO)

CRISTINE RICHTER DA SILVA (ADVOGADO)

VANIR DE MATTOS (ADVOGADO)

ORESTES DE ANDRADE JUNIOR (REQUERIDO)

ELISANGELA HESSE (ADVOGADO)

EDER NAIFE KLIUTSNICOFF (REQUERIDO)

PATRICK JOSE DAMKE (ADVOGADO)

JAIRO SEGER (ADVOGADO)

Outros participantes

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

25739119 31/10/2020
17:31

Petição Inicial Petição Inicial

25741437 31/10/2020
17:31

2 - Ofício MP Outros documentos



25739121 31/10/2020
17:31

1 - Procuração Procuração

25739123 31/10/2020
17:31

4 - declaracaoBens.pdf Declaração de bens

25739126 31/10/2020
17:31

3 - PAD 488-2019 Outros documentos

25739125 31/10/2020
17:31

6 - Facebook grupo Sepé Outros documentos

25739127 31/10/2020
17:31

5 - Notícia Crime - 0600804-86.2020.6.21.0045 Outros documentos

25739131 31/10/2020
17:31

9 - Confirmação numero Orestes Outros documentos

25739132 31/10/2020
17:31

7 - GRUPO SEPÉ - Prefeito de Santo Ângelo será
investigado por perdoar a própria dívida do IPTU

Outros documentos

25739133 31/10/2020
17:31

8 - Notícia polibio braga Outros documentos

25739134 31/10/2020
17:31

10 - Certidão casamento Orestes Outros documentos

25739137 31/10/2020
17:31

12 - requerimento Carla Perius Outros documentos

25739138 31/10/2020
17:31

Direito de Resposta. Coligação x Grupo Sepé e
Blog Polibio Braga

Petição Inicial Anexa

25739139 31/10/2020
17:31

11 - Carla Perius Outros documentos

25739140 31/10/2020
17:31

14 - facebook Eder Outros documentos

25739141 31/10/2020
17:31

13 - Ata Notarial eduardo Nagibe Outros documentos

25739142 31/10/2020
17:31

Video - Eder Outros documentos

25739143 31/10/2020
17:31

Direito de Resposta. Coligação x Grupo Sepé e
Blog Polibio Braga

Petição Inicial Anexa

25743428 31/10/2020
17:31

Direito de resposta Outros documentos

25919126 31/10/2020
20:18

Decisão Decisão

26994733 01/11/2020
09:49

Petição Petição

26994735 01/11/2020
09:49

Aditamento.PDT X Bruno Petição

26994736 01/11/2020
09:49

Prefeito de Santo Ângelo será investigado por
'perdoar' a própria dívida tributária - MBL News

Documentos anexos a inicial

26994737 01/11/2020
09:49

Screenshot_1 Documentos anexos a inicial

27392836 01/11/2020
14:09

Despesa Despesa

27392838 01/11/2020
14:09

Defesa RP iptu Petição

27396507 01/11/2020
14:09

Procuracao Coligacao - Santo Angelo Procuração

27425062 01/11/2020
14:57

Decisão Decisão

27922689 01/11/2020
15:39

Certidão Certidão

27959219 01/11/2020
15:46

Certidão Certidão

28086341 01/11/2020
15:56

Citação Citação

28124733 01/11/2020
15:57

Citação Citação

28176096 01/11/2020
16:05

Citação Citação

28221321 01/11/2020
16:07

Citação Citação

28221343 01/11/2020
16:10

Citação Citação

28210947 01/11/2020
16:18

Petição Petição



28210949 01/11/2020
16:18

JuntadaparecerMP Petição

28374651 01/11/2020
16:18

PROCESSO_ 0600804-86.2020.6.21.0045 -
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL_NOTÍCIA DE
CRIME

Documentos anexos a inicial

28610622 01/11/2020
16:42

Certidão Certidão

28873831 01/11/2020
17:18

Despacho Despacho

30253193 01/11/2020
19:32

Certidão Certidão

30253196 01/11/2020
19:32

Citação Bruno Documento de Comprovação

30253197 01/11/2020
19:32

Citação Orestes Documento de Comprovação

30253198 01/11/2020
19:32

Citação Políbio Documento de Comprovação

30253200 01/11/2020
19:32

Citação Grupo Sepé Documento de Comprovação

30325702 01/11/2020
19:32

Citação Eder Documento de Comprovação

30237637 01/11/2020
20:24

Contestação Contestação

30237638 01/11/2020
20:24

Defesa RP iptu bruno Petição

30237639 01/11/2020
20:25

Procuração Procuração

30237640 01/11/2020
20:25

Procuracao Bruno Hesse - Santo Angelo Procuração

35161478 02/11/2020
10:21

Petição Petição

35161497 02/11/2020
10:21

CNPJ Outros documentos

35155291 02/11/2020
10:39

Contestação Contestação

35155293 02/11/2020
10:39

02. Contestação Outros documentos

35155295 02/11/2020
10:39

01. Procuração-1-2-1 Procuração

35823069 02/11/2020
14:52

Certidão Certidão

35838423 02/11/2020
15:27

Citação Citação

35920345 02/11/2020
15:40

Certidão Certidão

35924214 02/11/2020
15:40

CITAÇÃO DR 0600806-56.2020.6.21.0045 Documento de Comprovação

35924219 02/11/2020
15:40

Successful Mail Delivery Report Documento de Comprovação

35933832 02/11/2020
15:46

Certidão Certidão

35946518 02/11/2020
16:01

Procuração Procuração

35946520 02/11/2020
16:01

procuração Orestes Repres Eleitoral Procuração

35946533 02/11/2020
16:07

Contestação Contestação

35946541 02/11/2020
16:07

Defesa RP Orestes - revisado Petição

36204919 02/11/2020
18:59

Certidão Certidão

36318745 02/11/2020
20:24

Petição Petição

36318746 02/11/2020
20:24

Resposta à Representação Petição

36318748 02/11/2020
20:24

Procuração Procuração

37239320 03/11/2020
15:17

Certidão Certidão



37295078 03/11/2020
16:36

Certidão Certidão

37299810 03/11/2020
16:36

Citação Polibio Braga Documento de Comprovação

37344488 03/11/2020
17:39

Contestação Contestação

37344491 03/11/2020
17:39

0600806-56.2020.6.21.0045 - Defesa - MBL News
RS x Coligacao Avanca Santo Angelo

Petição

37344492 03/11/2020
17:39

Procuracao em geral - MBL - Eleicoes 2020 -
ASSINADA

Procuração

37404547 03/11/2020
20:02

Certidão Certidão

28316477 03/11/2020
20:10

Certidão Certidão

37405328 03/11/2020
20:10

Successful Mail Delivery Report Polibio Documento de Comprovação

37578158 04/11/2020
21:00

Contestação Contestação

37578160 04/11/2020
21:00

Defesa Blog Políbio Braga - IPTU Prefeito SA -
revisada

Petição

37918982 05/11/2020
08:59

Certidão Certidão

38024799 05/11/2020
11:09

Petição Petição

38033451 05/11/2020
11:09

Pragrama Rádio 04.11.2020 Outros documentos

38033452 05/11/2020
11:09

Áudio propaganda 01 Petição

38033453 05/11/2020
11:09

Áudio propaganda 02 Petição

38120588 05/11/2020
14:36

Despacho Despacho

38126414 05/11/2020
15:08

Certidão Certidão

38203550 06/11/2020
03:09

Petição Petição

38214216 06/11/2020
09:31

Petição Petição

38239174 06/11/2020
11:52

Petição Petição

38239175 06/11/2020
11:52

Manifestação. Coligação. Direito de Resposta Petição

38239176 06/11/2020
11:52

VID-20201106-WA0004 Outros documentos

38239184 06/11/2020
11:52

VID-20201106-WA0007 Outros documentos

38288118 06/11/2020
16:00

Petição Petição

38288121 06/11/2020
16:00

Manifestacao DR IPTU Petição

38343936 06/11/2020
20:50

Petição Petição

38343940 06/11/2020
20:50

Manifestação Orestes RP 806-56 Petição

38401393 07/11/2020
15:40

Intimação Intimação

38416040 07/11/2020
16:49

Parecer Manifestação do MPE

38826881 11/11/2020
08:33

Sentença Sentença

38948287 11/11/2020
13:48

Petição Petição

38948296 11/11/2020
13:49

Petição Petição

38958764 11/11/2020
14:44

Petição Petição

41763846 23/11/2020
11:18

Certidão de Trânsito em Julgado Certidão de Trânsito em Julgado



95170618 06/09/2021
08:01

Certidão Certidão



Num. 25739119 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EDUARDO MACALLI DA SILVA - 31/10/2020 17:28:50
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103117285071900000023776527
Número do documento: 20103117285071900000023776527
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:11

Em PDF.



Num. 25741437 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EDUARDO MACALLI DA SILVA - 31/10/2020 17:28:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103117285097500000023778144
Número do documento: 20103117285097500000023778144
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:11

GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 45º ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO – RS. 

 

 
 
 

URGENTE! URGENTÍSSSIMO! 
 
OBJETO: DIREITO DE RESPOSTA CONTRA 
CONTEÚDO POSTADO EM BLOG DE 
POLÍBIO BRAGA, PÁGINA DO GRUPO 
SEPÉ E CESSAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 
VÍDEO CONTENDO FAKE NEWS COM 
PEDIDO DE LIMINAR. 
 
COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO 

(PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), via 
procuradores firmatários, ut instrumento de mandato em 
anexo, estabelecidos profissionalmente na Rua Marechal 
Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro, em Santo Ângelo - RS, 
e-mail: gebertemacalliadvogados@gmail.com vem à 
presença de Vossa Excelência propor  

 
DIREITO DE RESPOSTA CONTRA CONTEÚDO POSTADO EM 
BLOG DE POLÍBIO BRAGA, PÁGINA DO GRUPO SEPÉ E 
CESSAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO FAKE 
NEWS COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA contra 

 
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ÂNGELO 
RENOVAR PARA CRESCER, com qualificação perante a 
Justiça Eleitoral, BLOG DE POLÍBIO BRAGA, (fone 
51.9.8434.4403, email Polibio@polibiobraga.com.br) 
GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO, com sede na Rua 
Antunes Ribas, 1535, nesta cidade, ORESTES DE ANDRADE 
JUNIOR, brasileiro, casado, jornalista, brasileiro, casado, 
jornalista, residente e domiciliado na Avenida João 
Salomoni, nº 500, Casa 60, Vila Nova, Porto Alegre – RS, 
CEP 91.740-830, telefone e WhatsApp nº (51) 9950-7001, 
e (51) 9.9950.5001 e EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, 
brasileiro, inscrito no CPF sob nº. 820.983.600-53, 
residente e domiciliado na Travessa João Meller, 1789, 
cidade de Santo Ângelo (RS), CEP 98.801-430, possuindo 
ainda para contato os telefones (55) 3312-8601 e (55) 9 
9647-9177, em razão dos seguintes fatos e fundamentos: 
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I- DOS FATOS. 
 

 I-I- Excelência, os requeridos publicaram no 
dia de ontem, 30 de outubro de 2020, notícia falsa de que o prefeito de Santo Ângelo, 
candidato a reeleição, Jacques Gonçalves Barbosa, estaria sendo investigado por 
supostamente ter anistiado/perdoado a si mesmo quanto a obrigação de pagamento 
de IPTU. Na “notícia” relataram que o Prefeito perdoou sua própria dívida, DE R$ 
15.884,66 (quinze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis reais) relativa 
a 4 (quatro) imóveis, dos seus 540 (quinhentos e quarenta) imóveis. O teor das levianas 
acusações em véspera de eleição é o seguinte:  
 
https://www.gruposepe.com.br/index.php?m=noticia&a=detail&id=7440&mostrar=1&
fbclid=IwAR1Q_JO9zF9kHJXFFoCGc01Ie3WbAfc5ziOTpTE9mrr636Bku9-o-htLEBc 
https://www.facebook.com/gruposepedecomunicacao/ 
 

 
 

https://www.gruposepe.com.br/index.php?m=noticia&a=detail&id=7440&mostrar=1&fbclid=IwAR1Q_JO9zF9kHJXFFoCGc01Ie3WbAfc5ziOTpTE9mrr636Bku9-o-htLEBc
https://www.gruposepe.com.br/index.php?m=noticia&a=detail&id=7440&mostrar=1&fbclid=IwAR1Q_JO9zF9kHJXFFoCGc01Ie3WbAfc5ziOTpTE9mrr636Bku9-o-htLEBc
https://www.facebook.com/gruposepedecomunicacao/
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https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-
prefeito.html 
 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html
https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html
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II- DO REALINHAMENTO DOS FATOS. 
 
 II-I- Excelência, analisando as duas fake 
news, tem-se necessário realinhar os fatos, bem como rechaçar essa tentativa 
desesperada dos adversários políticos da autora, por meio de seus asseclas, em ludibriar 
a população santo-angelense, usando pequenos fragmentos de verdade misturados a 
quase totalidade de mentira, receita essa que causa dano imensurável às reputações de 
pessoas com boa-índole e imensos prejuízos políticos/eleitorais, já que depois de 
espalhada, mesmo com a certeza do devido direito de resposta a ser concedido, o dano 
já se estabeleceu. É a prática do “gabinete do ódio missioneiro” já de conhecimento da 
justiça eleitoral nas diversas representações envolvendo as fake News, que resultaram, 
inclusive, na apreensão de edição do Jornal A Tribuna, do “Grupo Sepé”. 
 
 II-II- Primeiramente, há de se ressaltar o tom 
empregado pela notícia veiculada no site apoiador de Bruno Hesse, Grupo Sepé, de 
propriedade da família Andres, iniciando com a frase: “Que tipo de exemplo passa a seus 
cidadãos um mandatário que deixa de honrar seus compromissos e permite a prescrição 
da própria dívida tributária”. A “notícia”, de início, vem acompanhada de comentários 
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eleitoreiros, longe e distante da necessária imparcialidade e objetividade, o que, por si, 
a mácula, sendo que na data de hoje está marcada “live” no facebook com as seguintes 
pessoas: 
 

 
 
 II-III- O tema, já se sabe, qual será: as fake 
news objeto desta ação. E toda a “turma” estará no mesmo evento, os “diretores” do 
Grupo Sepé – Valdir Andres e seu filho “Zizo Andres”, o genro de Bruno Hesse e principal 
colunista do Grupo Sepé, Orestes de Andrade Junior, o pai do candidato a vice-prefeito 
José Lima Gonçalvez. Talvez devam lembrar que quando o prefeito era Luiz Valdir 
Andres, proprietário do Grupo Sepé, inocorreu a cobrança dos IPTU’s, que gerou a 
prescrição da maior parte das dívidas, contudo, não se acredita nisso.  
 
 II-IV- A par disso, a notícia do “Grupo Sepé”, 
após o preâmbulo eleitoreiro, faz a conexão: “O Preito de Santo Ângelo, Jacques 
Gonçalves Barbosa (PDT), foi denunciado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(MPRS), por reconhecer a extinção da própria divida de IPTU”. Excelência, o que se tenta 
com essa fake News é vincular o prefeito municipal, candidato e reeleição, de que teria 
perdoado as próprias dívidas tributárias, o que não procede, pois quem reconheceu a 
prescrição dívida não foi o Prefeito, mas o setor responsável, o que ocorreu com dezenas 
de outros contribuintes no mesmo processo administrativo, conforme cópias em anexo. 
Prescrição não se confunde, nem por maior ignorância de quem produziu a matéria, com 
“perdão”. 
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 II-V- O que há de fato no presente caso é 
simplesmente um pedido/requerimento administrativo do cidadão Jacques Barbosa – 
que não era secretário de obras de 2009 a 2014, fato público e notório, outra fake News 
– cujo direito ao reconhecimento da prescrição deveria ser até mesmo ex officio, 
solicitando o seu legítimo direito de ver reconhecido como prescritas algumas parcelas 
devidas com relação a imóveis que estavam alugados, cujo pagamento do IPTU é de 
responsabilidade dos locatários. Assim, ao tomar conhecimento de dívidas, fez um 
levantamento para verificação do que por ventura tivesse em aberto, sendo informado 
pelo servidor EDUARDO NAGIPE de que algumas parcelas estavam prescritas. Com isso, 
o servidor lhe alcançou formulário padrão no qual foi requerido o reconhecimento da 
prescrição, conforme documento em anexo e cópia abaixo: 
 

 
 

 II-V- Essa imagem é a veiculada pelos meios 
de comunicação do Grupo Sepé, e se trata de documento original que não está nos 
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arquivos do Município, onde há apenas cópia. Nessa senda, necessário esclarecer que 
Eduardo Nagipe era servidor “Cargo em comissão” (CC), de confiança do vice-prefeito 
Bruno Hesse, o qual foi exonerado porque o servidor, sponte sua, em franca campanha 
no local de trabalho e em redes sociais, expressou sua adesão à Bruno Hesse, ou seja, 
passou a ser abertamente oposicionista ao prefeito Jacques Barbosa, seu superior 
hierárquico, conforme demonstram as postagens seguintes:  

https://www.facebook.com/eduardo.nagipe/posts/2943391092347628  

 

https://www.facebook.com/eduardo.nagipe/posts/2949004668452937  

 

                                                         II-VI- O senhor Eduardo Nagipe, exercia cargo 
de “confiança”, contudo, foi o servidor que indicou a necessidade de ser reconhecida a 

https://www.facebook.com/eduardo.nagipe/posts/2943391092347628
https://www.facebook.com/eduardo.nagipe/posts/2949004668452937
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prescrição, tanto que levou o formulário ao autor, marcando com um “x” o local da 
assinatura e, também assinando, fato que agora revela sua reserva mental. Assim, 
embora o contribuinte estivesse com dívidas em aberto, pagou as devidas e, outras, 
como estavam prescritas, foram objeto do requerimento, submetido à apreciação da 
autoridade tributária, SEM NENHUMA PARTICIPAÇÃO DECISÓRIA DO PREFEITO, TANTO 
QUE NÃO HÁ DECISÃO ALGUMA FIRMADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, que 
reconheceu a prescrição de outras dezenas de dívidas de outros contribuintes. 
Importante referir que é direito de todo e qualquer contribuinte fazer esse pedido, que 
na verdade deveria ser automático, já que a matéria certamente seria fulminada de 
plano em caso de eventual execução, matéria inclusive de ordem pública. 

 II-VII- Não há como confundir o instituto da 
prescrição com um suposto perdão de dívida, sendo que somente foi requerido, jamais 
foi acolhido, anistiado ou qualquer coisa pelo prefeito, foi deferido pelo setor 
responsável, ou seja, o setor tributário da Prefeitura, que realiza esse tipo de 
procedimento de forma habitual, rotineira e costumeira para diversos munícipes, 
inclusive o contribuinte Jacques Barbosa. A notícia veiculada pelo “Grupo Sepé” é 
nefasta e foi articulada através da reserva mental do partidário de Bruno Hesse, 
juntamente com preposto do “Grupo Sepé”, que criaram o fato. Com efeito, o ofício 
encaminhado pelo MP ao prefeito pedindo informações sobre os fatos foi recebido pelo 
Município em 28/10. No entanto, em 19/10, a pessoa de Carla Andreia Perius 
encaminhou pedido de informações sobre o caso, conforme cópia do requerimento em 
anexo e imagem abaixo: 
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 II-VIII- Dita pessoa, conforme informa em suas 
redes sociais, é funcionária do Grupo Sepé: (https://www.facebook.com/carlaaperius):  
 

 
 
 II-IX- Esse fato demonstra, sem rebuços, que a 
urdidura vinha sendo construída com notável propósito eleitoreiro, pois não se está 
diante de notícia verdadeira, mas factoide criado através de denúncia da qual não se 
tem autoria até o momento, encaminhada ao parquet, com documento original 
contendo assinatura de partidário de Bruno Hesse para depois, ser objeto de 
questionamento por servidor do “Grupo Sepé” e, antes mesmo de o prefeito tomar 
ciência do pedido de informações, tal questão é alardeada em redes sociais, com 
publicações que desinformam visando a criação de prejuízo à figura de Jacques Barbosa, 
com ganho de Bruno Hesse. É uma orquestração nefasta, indigna e que deve ser 
imediatamente debelada, com atuação enérgica da Justiça Eleitoral, com imediata 
retirada da notícia, bem como sua disseminação e a publicação do direito de resposta, 
conforme texto que segue em anexo. 
 
 II-X- Na notícia publicada no blog de “Políbio 
Braga”, amigo pessoal de Sr. Orestes de Andrade Jr., genro e articulador da campanha 
do sogro Bruno Hesse, traz a informação de que o prefeito teria 540 (quinhentos e 
quarenta) imóveis, o que é um absurdo. Basta a simples verificação na declaração de 
bens do prefeito para se constatar que possui menos de 10% do veiculado pela fake 
News, o que é uma dantesca mentira, visando criar no eleitor a falsa impressão de vasto 
patrimônio e não pagamento de tributos, com ato próprio de anistia, o que inteiramente 
falso (prescrição e anistia não se confundem). O absurdo é completo, já que a falsa 
impressão vem sendo difundida de forma ilimitada em todos os grupos de whattsapp, 
inclusive com vídeo, cujo conteúdo é objeto da notícia criminal 0600804-
86.2020.6.21.0045, e contém narração de servidores do Grupo Sepé. Tudo se encaixa 

https://www.facebook.com/carlaaperius
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perfeitamente, apontando autoria da disseminação das fake news aos partidários de 
Bruno Hesse. 
 
 II-XI- Nobre Julgadora, para deixar muito claro 
o que foi realmente realizado pelo contribuinte Jacques Babosa, junta-se requerimento 
do contribuinte, acompanhado de parecer jurídico, bem como da assinatura da agente 
tributária Simonele Ferreira. Vendo esse documento fica evidente que o Prefeito jamais 
perdoou dívidas de si próprio, mas somente exerceu o seu direito como cidadão de 
requer o que lhe é de direito, o que materializado por dezenas de contribuintes no 
mesmo processo administrativo. 
 
 II-XII- Outro ponto distorcido pela fake News é 
com relação ao valor da suposta dívida, R$ 15.884,66 (quinze mil oitocentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta e seis reais), sendo que na realidade os valores eram de R$ 
11.749,65 (onze mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme se depreende pela análise do documento oficial em anexo. Ou seja, mais uma 
vez, de forma leviana, apontam informações e valores totalmente desassociadas da 
realidade, com o cunho de estabelecer a perplexidade na população em razão de 
número elevados, tanto no número de imóveis como no valor da suposta dívida, prática 
que deve ser rechaçada pela Justiça Eleitoral. 
 
 II-XIII- O artigo 58, da Lei Das Eleições 
estabelece claramente que: 
 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de 
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, 
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou 
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 

 
 II-XIV- No caso, ao acusar o Prefeito de que teria 
perdoado sua própria dívida de IPTU, que estaria devendo R$ 15.884,66 (quinze mil 
oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis reais) em IPTU e que seria 
proprietário de 540 imóveis, já seriam mais do que suficientes para a concessão do 
direito de resposta. Os requeridos claramente fizeram afirmações caluniosas e/ou 
difamatórias e/ou injuriosas, de modo que se trata, conforme artigo 58 acima transcrito 
de matéria passível de direito de resposta, que deve ser deferido na forma do §3º, IV, 
letras “a”, “b” e “c”, in verbis: 
 

Art. 58. (...) 
IV - em propaganda eleitoral na internet:             (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em 
até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar 
nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente 
contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
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local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce 
usados na ofensa;               (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por 
tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada 
ofensiva;              (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela 
propaganda original.                (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 
 II-XV- Assim, deve o juízo determinar as 
medidas acima referidas, considerando as publicações no blog Políbio Braga, bem como 
no site e facebook do Grupo Sepé de Comunicações, sendo que a resposta deverá ser 
mantida no ar pelo tempo igual ao que a postagem ficou no ar, a ser contabilizado a 
partir do deferimento do pedido de resposta. A coligação autora também apresenta o 
texto com o direito de resposta a ser publicado, e que trata apenas de resposta as fake 
News criadas e disseminadas. 
 
 II-XVI- Além disso, com espeque no artigo 57, I, 
da Lei Eleitoral1 e artigo 38, da Resolução 23.610/2020 deverá ser retirado das páginas 
imediatamente as notícias com as alegações falsas. 
  
 II-XVII- As medidas postuladas são 
consentâneas, proporcionais e razoáveis, visando debelar a disseminação das Fake 
News, objeto de severa preocupação da Justiça Eleitoral no presente pleito, inclusive 
com inúmeras campanhas institucionais educando a população sobre o assunto. Isso 
torna a nefasta conduta dos requeridos, terrivelmente despropositada, não apenas por 
apresentar elemento inverídico, mas por visar destruir a coligação autora por meio de 
seu candidato com acusações gravíssimas sem o menor respaldo fático. A defesa da 
coligação autora, da honra de seus integrantes, ganha especial relevo no caso, 
ensejando enérgica, enfática e segura atuação da Justiça Eleitoral para tentar remediar 
a despropositada e nefasta conduta da requerida. 
 

III- DO VÍDEO VEICULADO. LEGITIMIDADE 
DE ORESTES DE ANDRADE JUNIOR. 

 III-I- Excelência, como desdobramento das 
notícias falsas, começou a circular vídeo no whattsapp em diversos grupos, tendo sido 
localizada divulgação pelo número (51) 9.9950-7001 (este número foi reconhecido na 
representação 0600491.28.2020.6.21.0045 como sendo de Orestes de Andrade Junior), 
ora requerido, no grupo “Fofocas de Santo Ângelo”, relativo a tal do “perdão/anistia” 
do IPTU, com animus caluniadi, difamandi e injuriandi, visando ganho eleitoral, de 

                                                 
1 Art. 57-I.  A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96 desta 

Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, 

a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo 

o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em 

cada caso, observado o limite máximo de vinte e quatro horas.              (Redação dada pela Lei nº 13.488, 

de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
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autoria desconhecida, embora os narradores do vídeo, ao que parece, sejam João 
Bernardi e Fabiane de Oliveira, ambos empregados do Grupo Sepé de Comunicação, que 
apoia a candidatura de Bruno Hesse. 

 III-II- No vídeo, constam as seguintes 
afirmações: 
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 III-III- A informação se refere a divulgação de 
notícia falsa de que o autor teria “perdoado” dívida de IPTU de si mesmo. O vídeo, 
provaria o tal perdão com a seguinte imagem: 

 

 III-IV- No entanto, a assinatura à direita se refere 
a lei LEI Nº 4.376 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, que trata da doação de um terreno, 
não tendo relação com IPTU. 
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 III-V- A referida Lei, em anexo, que trata da 
doação de um terreno, nada tem a ver com perdão de dívida, confirmando a falsidade e 
o mais grave, a cerebrina construção, com sequente e maciça vinculação, para atingir a 
imagem e a candidatura do requerente. Além disso, a informação é falsa na medida em 
que não houve perdão, mas sim requerimento administrativo de reconhecimento de 
PRESCRIÇÃO, instituto jurídico que não se confunde, por mais ignorante que seja a 
pessoa, e que não foi acolhido por decisão do autor, mas pelo setor tributário do 
Município, atividade rotineira do ente público, em casos desse jaez.  

 III-VI- Ao fim, o vídeo afirma que o autor está 
sendo investigado por crimes de improbidade: 

 

 III-VII- No entanto, conforme cópia do ofício em 
anexo, há apenas pedido de informação formulado pelo Ministério Público, cujo prazo 
de resposta sequer escoou, a partir de noticia de fato lhe encaminhada, cuja autoria é 
desconhecida pela noticiante, embora tenha informes de sua possível origem – 
funcionária do grupo Sepé. O vídeo criminoso está sendo divulgado por grupos de 
whattsapp e, pelo genro do candidato Bruno Hesse de forma reconhecida, conforme 
imagem abaixo: 
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DEGRAVAÇÃO VÍDEO: 

“Atenção, atenção! Notícia de última hora! Prefeito Jacques Barbosa não paga IPTU e 
ainda perdoa a sua própria dívida! O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu 
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denúncia e está investigando o perdão de uma dívida de IPTU que o prefeito de Santo 
Ângelo, Jacques Gonçalves Barbosa, do PDT, deu a si mesmo. De 2009 a 2014, quando 
foi secretário municipal de Obras e vereador, Jacques Barbosa não pagou o IPTU de 
vários meses de quatro imóveis. A dívida acumulou, somando mais de R$ 15 mil. Em 
2016, Jacques Barbosa, foi eleito prefeito de Santo Ângelo. Governou, recebendo um 
salário de quase R$ 20 mil. Em 2019, no penúltimo ano do seu mandato como prefeito, 
Jacques Barbosa solicitou o perdão de sua dívida e, incrivelmente, no dia 12 de junho de 
2019, Jacques Barbosa assinou o perdão da sua própria dívida de IPTU. 

 III-VIII- O requerido Orestes de Andrade Junior, 
com a disseminação do vídeo falso, vem causando prejuízos imensuráveis ao autor, o 
que enseja a publicação no referido grupo, por Orestes, do vídeo em anexo feito com o 
texto de pedido de resposta, inclusive orientando para que as pessoas que repassaram 
o vídeo repassem, também, a resposta. A medida é justa, necessária e imprescindível de 
ser adotada imediatamente, mercê da bizarra situação vivenciada na cidade no 
momento, em que o tópico número um dos comentários é o famigerado fato falso. 

IV- DO VÍDEO POSTADO POR EDER NAIFE 
KLIUTSNICOFF 

 IV-I- Excelência, o requerido Eder é candidato a 
vereador e apoiador de Bruno Hesse, não tendo postado diretamente o vídeo fake 
News, contudo, em sua pagina oficial do facebook 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=10001266204
0751&sfnsn=wiwspwa) postou um vídeo em que, basicamente, repete os informes do 
vídeo falso, conforme a seguinte degravação: 
 

Bom dia, Santo Ângelo! Hoje a notícia que está "bombando" é a do nosso prefeito, né, 

que resolveu perdoar a própria dívida, né. Olha a notícia: Prefeito de Santo 
Ângelo será investigado por perdoar a própria dívida 
tributária. Jacques Barbosa teria deixado de pagar o IPTU de seus imóveis. O que 

aconteceria se eu não pagasse o IPTU, né? Solicitando o conhecimento de prescrição da 
própria dívida. Que tipo de exemplo o prefeito passa ao cidadão, hein? Que tipo de 
exemplo, né? Não honra os seus compromissos e permite a prescriação da própria 
dívida? Olha! Bom, o nosso prefeito foi denunciado ao Ministério Público, né, pessoal, 

por reconhecer a extinção da própria dívida de IPTU. A própria dívida de IPTU! Os 
débitos de IPTU do nosso querido prefeito Jacques Barbosa 
chega a R$ 15.884,00. Sendo que o salário mensal do nosso querido prefeito 

é de R$ 19.500,00. Dezenove mil e quinhentos reais ganha o nosso prefeito, que o 
suficiente para honrar os seus compromissos com a população aqui de Santo Ângelo. 
Esse é o nosso chefe do Executivo, que representa o nosso município, e que está 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa
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querendo reeleição, de novo! A pergunta que eu faço é a seguinte: o que acontece 
quando você não paga o seu IPTU? 

 
 IV-II-  Como demonstrado, não houve perdão 
de dívida para si mesmo praticado pelo prefeito Jacques, tampouco prolação de decisão 
sua reconhecendo prescrição, mas apenas pedido deliberado em conjunto com outras 
dezenas de pedidos, para reconhecimento de prescrição. Em virtude disso, também 
deve o requerido veicular em sua rede social o vídeo de resposta, retirando a postagem 
ofensiva do “ar”. 

 
V- PEDIDO LIMINAR. 

 
 V-I- Excelência, ante a relevância dos 
fundamentos invocados na presente demanda, todos associados à higidez do processo 
eleitoral, necessário que a ilicitude da conduta guerreada seja interrompida em caráter 
de urgência, sobretudo por se tratar de iniciativa que se constitui em verdadeira afronta 
à legislação eleitoral, podendo resultar em graves prejuízos ao correto deslinde da 
disputa, ensejando o acolhimento das medidas postuladas, sem prejuízo a outras a 
serem determinadas pelo juízo, necessárias a debelar a situação. 
 
 VI- DO TEXTO A SER VEICULADO. 
 
 VI-I- Excelência, o texto do “direito de 
resposta” a ser publicado pelos requeridos é o seguinte: 
 

“O cidadão e candidato a prefeito municipal Jacques Barbosa, vítima de Fake News que 

circula nas redes sociais, difundido também pelo Grupo Sepé, vem a público, em direito 

de resposta concedido pela Justiça Eleitora, esclarecer que: 

1) O cidadão Jacques Barbosa, na condição de proprietário de imóveis, realiza o 

pagamento de seus impostos, de forma legal e permanente; 

2) Alguns desses imóveis, foram entregues em locação, com administração de 

imobiliárias de nossa cidade, assumindo, o locatário, a responsabilidade pelo 

pagamento do IPTU; 

3) Alguns desses locatários deixaram de quitar o mencionado imposto, sem que o 

cidadão Jacques Barbosa, fosse notificado; 

4) Ao tomar conhecimento das pendências e resolvê-las, procedendo a quitação, 

foi alertado pelo servidor de que, uma pequena e ínfima parte delas estariam 

prescritas, o que foi declarado em procedimento administrativo de praxe; 

5)  O direito a prescrição, cumprida os requisitos legais é assegurado a todo e 

qualquer cidadão, por esse motivo, na mesma ocasião, dezenas de outras pessoas 

foram alcançados pela lei; 

6) A trama e o Fake News com a publicidade maciça foi montada através de 

iniciativa de funcionária da  Rádio Sepé, Carla Perius, que protocolou pedido de 

informação no município, dando causa a desinformação divulgada; 
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7) O quadro é mais grave, pois na montagem da Fake News, utilizaram como cópia 

do suposto “perdão” mencionado, assinatura do prefeito lançada na lei (nº 4376/2020) 

que recebeu em doação um terreno para o município. Isso é falsidade documental; 

8) O Ministério Público não instaurou investigação, tendo apenas solicitado 

informações que estarão sendo enviadas no prazo legal; 

9) A iniciativa da coligação do opositor Bruno Hesse, com o apoio do Grupo Sepé, 

é nítida atitude de desespero, pois não tem nenhuma proposta séria ou projeto de 

governo para a cidade de Santo Ângelo; 

10) A gravidade das solertes e levianas acusações, exigem medidas sérias e graves 

na justiça eleitoral, civil e criminal para responsabilizar os autores dessa desfaçatez, o 

que será adotado. Trabalhar em favor da comunidade foi a regra, com conquistas em 

favor da população, apesar das manobras do vice-prefeito de então. 

Santo Ângelo, 31.10.2020 

 

Jacques Barbosa 

Candidato à reeleição 

 
 

VII- DOS REQUERIMENTOS. 
 

ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa 
Excelência se digne acolher a presente demanda e documentos inclusos, para o fim 
especial de: 

 

Deferir a liminar, 
determinando: 

 
1) a imediata retirada da 

notícia da página do Grupo Sepé 
HTTPS://GRUPOSEPE.COM.BR/INDEX.PHP?M=NOTICIA&A=DETAIL&ID=7440 e 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-
denuncia-de-que-prefeito.html, e do blog de Políbio Braga (fone 
51.9.8434.4403, email Polibio@polibiobraga.com.br) postando, 
no mesmo espaço, com o mesmo destaque e pelo mesmo tempo 
em que notícia ficou publicada, a mensagem de resposta da 
coligação autora; 

 
2) a imediata retirada do 

vídeo dos grupos de whattaspp pelo requerido Orestes de 
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Andrade Junior, com a publicação do vídeo resposta e pedido 
para replique por quem o fez; 

 
3) a imediata retirada do 

vídeo da página do facebook do requerido Eder NAIFE 
KLIUTSNICOF 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=10001266204

0751&sfnsn=wiwspwa) com a veiculação do vídeo resposta. 
. 

 
  Determinar a imediata intimação do 
Ministério Público. 
 
  Determinar, ainda, a notificação dos 
requeridos para oferecimento de defesa, querendo, sob pena de revelia. 
 
  A procedência da ação para: 
 
  a)tornar definitiva a liminar e 
determinar a retirada da postagem na página no blog de Políbio Braga e site do Grupo 
Sepé no dia 30/10/2020 

HTTPS://GRUPOSEPE.COM.BR/INDEX.PHP?M=NOTICIA&A=DETAIL&ID=7440 e 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-
denuncia-de-que-prefeito.html; e dos vídeos veiculados por Orestes de 

Andrade Junior nos grupos de whattaspp e de Eder Naiffe Kliutsnicoff de sua pagina 
do facebook 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=10001266204
0751&sfnsn=wiwspwa; e 
 
  b)postar, no mesmo espaço, com o 
mesmo destaque e pelo mesmo tempo em que ficou publicado, a mensagem de 
resposta da coligação autora, conforme segue em anexo. 
 
  Requer, ainda, a produção de todas as 
provas necessárias ao deslinde do feito, em especial prova pericial, testemunhal, 
vistoria, documentos e testemunhas, inclusive depoimento pessoal do representante 
legal da requerida, se necessário. 
  
  Dá-se à causa o valor da verdade. 

 
  Termos em que pede deferimento. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa
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  Santo Ângelo, 31 de outubro de 2020. 
  
  Pp.: 
          Thiago Gebert Garcia 

               OAB/RS 79.917 
 

 Pp.: 
  Eduardo Macalli da Silva  
   OAB/RS 83.063   
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31/10/2020

Número: 0600324-11.2020.6.21.0045 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 Última distribuição : 22/09/2020 

 Processo referência: 06002869620206210045 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JACQUES GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

JUNTOS PARA FAZER MAIS 12-PDT / 15-MDB / 14-PTB / 18-

REDE / 40-PSB / 43-PV / 55-PSD / 45-PSDB / 65-PC do B

(REQUERENTE)

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -ÓRGÃO

MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO-RS (REQUERENTE)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO

MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (REQUERENTE)

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO

PROVISORIA MUNICIPAL - SANTO ANGELO - RS

(REQUERENTE)

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL

DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB (REQUERENTE)

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSAO

PROVISORIA (REQUERENTE)

PARTIDO VERDE - COMISSAO PROVISORIA DE SANTO

ANGELO (REQUERENTE)

REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA

MUNICIPAL - SANTO ANGELO RS (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

58261
37

22/09/2020 23:23 declaracaoBens.pdf Declaração de bens
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Declaração de bens

Tipo do bem Descrição bem Valor (R$)

Exmo. Sr. Juiz Relator,

   JACQUES GONÇALVES BARBOSA, portadora do título de eleitor nº 051889380426, vem, nos termos da Resolução/TSE nº
23.609/2019, apresentar sua declaração de bens.

Apartamento Localizado na Rua Marquês do Herval, nº 1340, 102, Matrícula 14.611,00

Apartamento Localizado na Rua Marquês do Herval, nº1340, 104, Matrícula 18.161,35

Apartamento Localizado na Rua Marquês do Herval, nº1340, 201, Matrícula 32.320,00

Apartamento Localizado na Rua Antunes Ribas, n° 1320, Matrícula 34041 25.604,13

Apartamento Localizado na Rua Antunes Ribas, n° 1320, ap 404, Matrícula 34041 25.364,84

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento Parte de 25%, Apartamento localizado na Rua Marquês do Herval, 7.400,00

Apartamento 12,50% de um apartemento localizado na Rua Antunes Ribas, 1320, 6.750,00

Apartamento Localizado na Rua Gutemberg, n°1801, 101 Matrícula 137.540, 319.378,04

Apartamento Localizado na Rua Jenipa, Mariscal n°204,Bombinhas. 225.000,00

Casa Localizada na Rua Marechal Floriano, 626 em Santo Ângelo. 455.988,33

Depósito bancário em conta poupança  CEF 9.659,33

Depósito bancário em conta poupança Sicredi 0,00

Depósito bancário em conta capital sicredi 5.019,44

Loja 50% da loja A, localizada na rua marquês do herval, 1446. 15.000,00

Loja 01 localizada na rua rua marquês do herval 1340 28.000,00

Loja 02 localizada na rua antunes ribas 1320 31.107,83

Loja 25% da loja A na rua marquês do herval, 1446 30.000,00

Loja 50% da loja B, na rua marquês do herval, 1446 15.000,00

* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente Declaração de Bens são verdadeiras e assumo o compromisso
de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os comprovantes originais.
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Declaração de bens
Outros bens imóveis 27,89% do sub-solo com salão para depósito, rua marquês do 3.500,00

Outros bens imóveis Sala 09 localizada na rua rua marquês do herval 1446 20.000,00

Outros bens imóveis Sala 07 localizada na rua rua marquês do herval 1446 15.045,98

Outros bens imóveis Sala 05 localizada na rua rua marquês do herval 1446 15.500,00

Outros bens imóveis Sala 03 localizada na rua rua marquês do herval 1446 15.500,00

Outros bens imóveis Sala 01 localizada na rua rua marquês do herval 1446 22.000,00

Outros bens imóveis 27,89% do sub-solo com salão paraa depósito, na rua marques do 3.500,00

Outros bens imóveis Sala 09 localizada na rua rua marquês do herval 1446 20.000,00

Quotas ou quinhões de capital empresa sul canos com bombas sumersas ltda 2.000,00

Quotas ou quinhões de capital da empresa JJ barbosa e cia ltda 9.700,00

Terra nua 33,28 ha de Terra em Alegrete-rs 199.680,00

Terra nua 109,661 ha de terra em Alegrete-rs 657.960,00

Terra nua 50% de uma area de 190,00ha em Alegrete-rs 570.000,00

Terra nua 25 ha de terra em Alegrete-rs 150.000,00

Terra nua 9,25 ha de terra em Rincão dos Beck, Giruá 74.000,00

Terra nua 35,00 ha de terra em Alegrete-rs 210.000,00

Terra nua 15 ha de terra em Alegrete-rs 75.000,00

JACQUES GONÇALVES BARBOSA

SANTO ÂNGELO, 03  DE  OUTUBRO  DE  2020.

* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente Declaração de Bens são verdadeiras e assumo o compromisso
de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os comprovantes originais.
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31/10/2020

Número: 0600804-86.2020.6.21.0045 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME 

 Órgão julgador: 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 Última distribuição : 31/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Busca e Apreensão de Bens, Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda
Eleitoral, Injúria na Propaganda Eleitoral 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JACQUES GONCALVES BARBOSA

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ITAGUACI JOSE MEIRELLES CORREA (ADVOGADO)

ALEX KLAIC (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

25677
936

31/10/2020 11:37 Petição Inicial Petição Inicial

25677
939

31/10/2020 11:37 inicial Petição Inicial Anexa

25677
940

31/10/2020 11:37 Procuração Procuração

25677
941

31/10/2020 11:37 RG Identidade

25677
942

31/10/2020 11:37 Ofício MP Outros documentos

25677
944

31/10/2020 11:37 pad Outros documentos

25677
945

31/10/2020 11:37 ORD-4376-2020-Santo Angelo-RS Outros documentos

25677
946

31/10/2020 11:37 WhatsApp Video 2020-10-31 at 07.11.26 Outros documentos
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LEI Nº 4.376 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Dá nova redação ao art. 1° da Lei Municipal n° 4.310, 
de 19 de julho de 2019 e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO (RS), no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
 

L E I: 
 
Art. 1º O art. 1° da Lei Municipal n° 4.310, de 19 de julho de 2019 passará a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
“Art.1° Fica o Município de Santo Ângelo autorizado a receber em doação a área 

absorvida pela Rua Coronel Eurico Moraes, constante das matrículas nº 27.741 e n° 50.720 
do Registro de Imóveis local, com as seguintes descrições: 

 
 

Uma fração de terreno urbano destinada a compor o prolongamento da Rua Coronel 
Eurico Moraes, com área de 674,00 metros quadrados, ora pertencente ao lote número 236, 
da quadra número 67, de forma irregular, encravada, localizada nesta cidade, setor 06 e tem 
as seguintes medidas e confrontações: partindo de um ponto distante 117,66 metros da 
esquina com a Travessa Germano Mousquer, que é o ponto P1, daí, segue em direção 
Sudoeste, medindo 33,42 metros, confrontando ao Noroeste com o lote número 236, 
atingindo o P2, onde forma um ângulo interno de 99°04’20”; segue em direção Sudeste, 
medindo 20,25 metros, confrontando ao Sudoeste com parte do lote número 111 da quadra 
número 137, atingindo o P3, onde forma um ângulo interno de 80°55’40”; segue em direção 
Nordeste, medindo 34,00 metros, confrontando ao Sudeste com o lote número 237, atingindo 
o P4, onde forma um ângulo interno de 97°28’40”; segue em direção Noroeste, medindo 20,17 
metros, confrontando ao Nordeste com o terminal da Rua Coronel Eurico Moraes, atingindo 
o P1, onde forma um ângulo interno de 82°31’20”; encerrando a descrição.  

 

Um terreno urbano, que é o lote número 236, da quadra número 67, de forma irregular, de 
centro, com área de 1.444,00 metros quadrados, situado no lado par da Rua Coronel Eurico 
Moraes, setor 06, nesta cidade, e tem as seguintes medidas e confrontações: partindo de um 
ponto afastado 117,66 metros da esquina com a Travessa Germano Mousquer, que é o ponto 
P1, daí, segue em direção Sudoeste, medindo 33,42 metros, confrontando ao Sudeste com 
a Rua Coronel Eurico Moraes, atingindo o P2, onde forma um ângulo interno de 80°55’40”; 
segue em direção Noroeste, medindo 44,97 metros, confrontando ao Sudoeste com parte do 
lote número 205 e com parte do lote número 111 da quadra número 137, atingindo o P3, onde 
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forma um ângulo interno de 97°42’40”; segue em direção Nordeste, medindo 32,07 metros, 
confrontando ao Noroeste com parte do lote número 235, atingindo o P4, onde forma um 
ângulo interno de 83°53’00”; segue em direção Sudeste, medindo 44,02 metros, confrontando 
ao Nordeste com o lote número 265, atingindo o P1, onde forma um ângulo interno de 
97°28’40”, encerrando a descrição. Quarteirão: ao Noroeste, confronta com a Avenida 
Ipiranga; ao Oeste, confronta com a Rodovia ERS-344; e, ao Nordeste, confronta com a 
Travessa Germano Mousquer, este quarteirão é servido por um trecho da Rua Coronel Eurico 
Moraes. 

 

Um terreno urbano, que é o lote número 237, da quadra número 67, de forma irregular, de 
centro, com área de 4.051,70 metros quadrados, situado no lado ímpar da Rua Coronel Eurico 
Moraes, setor 06, nesta cidade, e tem as seguintes medidas e confrontações: partindo de um 
ponto afastado 119,13 metros da esquina com a Travessa Germano Mousquer, que é o ponto 
P1, daí, segue em direção Sudeste, medindo 115,06 metros, confrontando ao Nordeste com 
o lote número 266, atingindo o P2, onde forma um ângulo interno de 96°38’00”; segue em 
direção Sudoeste, medindo 37,15 metros, confrontando ao Sudeste com parte do lote número 
242 da quadra número 139, atingindo o P3, onde forma um ângulo interno de 81°46’20”; 
segue em direção Noroeste, medindo 114,96 metros, confrontando ao Sudoeste com parte 
do lote número 111 da quadra número 137, atingindo o P4, onde forma um ângulo interno de 
99°04’20”; segue em direção Nordeste, medindo 34,00 metros, confrontando ao Noroeste a 
Rua Coronel Eurico Moraes, atingindo o P1, onde forma um ângulo interno de 82°31’20”; 
encerrando a descrição. Quarteirão: ao Noroeste, confronta com a Avenida Ipiranga; ao 
Oeste, confronta com a Rodovia ERS-344; e, ao Nordeste, confronta com a Travessa 
Germano Mousquer, este quarteirão é servido por um trecho da Rua Coronel Eurico Moraes. 

 
Art. 2º Todas as despesas de regularização, cartoriais, inclusive registro, bem como 

as inerentes à infraestrutura serão custeadas pelo doador. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 15 de setembro 
de 2020. 
 

                                               JACQUES GONÇALVES BARBOSA 
                                                             Prefeito 
 
 
JORGE GILBERTO MEIRELLES CORRÊA 
                   Secretário Geral 
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Pesquisar not

GERAL 30/10/2020 às 18:44

Prefeito de Santo Ângelo será
investigado por perdoar a própria

dívida do IPTU

Que tipo de exemplo passa a seus cidadãos um mandatário que deixa de
honrar seus compromissos e permite a prescrição da própria dívida tributária?
Pois bem. O prefeito de Santo Ângelo-RS, Jacques Gonçalves Barbosa (PDT),
foi denunciado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por
reconhecer a extinção da própria dívida de IPTU.

Os débitos se referem ao período entre 2009 e 2014, quando Barbosa foi
Secretário Municipal de Obras. A dívida acumulada soma R$ 15.884,66. Eleito
prefeito em 2016, o pedetista recebe um salário de R$ 19.458,68 - suficiente
para honrar seu compromisso com a população. Vale lembrar que mandatários
não atuam apenas em defesa de seus interesses pessoais como contribuintes,
mas também no interesse dos cidadãos, que deixaram de receber recursos de
IPTU não pago pelo próprio prefeito.

Conforme dados do Processo de Prescrição nº 488/19, Jacques Barbosa
solicitou a extinção das dívidas e assinou o próprio "perdão". A denúncia ao
MPRS aponta ato de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 10 da
Lei nº 8.429/92, que pune "qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar
ou manter benefício financeiro ou tributário", haja vista que o chefe do
Executivo de Santo Ângelo sabia da existência de uma dívida tributária que
não foi informada ao fisco, que deixou de proceder à correspondente
execução em tempo hábil.

Capa do Dia
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Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito, que concorre à
reeleição, declarou possuir patrimônio de R$ 3.423.950,00 - maior patrimônio
pessoal entre os candidatos -, que corresponde a um aumento de 180% em
relação à 2016. Jacques Barbosa ainda recebe rendimentos de alugueis de 43
imóveis declarados oficialmente, entre apartamentos, lojas comerciais e áreas
de terras.

Fonte: MBL News
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Santo Ângelo registra mais uma morte pela Covid-19

31/10/2020 ÀS 08:10

Ijuí adota medidas emergencias para conter avanço da
Covid-19

31/10/2020 ÀS 08:10

Com aumento de casos de Covid Cruz alta decreta toque de
recolher

31/10/2020 ÀS 07:10

Feriado começa em Ijuí com operação da Brigada Militar

30/10/2020 ÀS 22:10

Terremoto faz 19 vítimas fatais e deixa 700 feridos RÁDIO SEPÉ - AO VIVO  
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Desenvolvido por:    

30/10/2020 ÀS 16:10

Terremoto no Mar Egeu é sentido na Turquia e na Grécia; há
mortos e mais de 100 feridos

 (55)9 9966-0540  (55)9 9606-5300

 (55)9 9949-3675
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31/10/2020 Jornalista Polibio Braga: MPE investiga denúncia de que prefeito de Santo Ângelo anistiou dívida do IPTU de si mesmo

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html 1/8

às 10/30/2020 05:22:00 PM  

MPE investiga denúncia de que prefeito de Santo Ângelo anistiou dívida
do IPTU de si mesmo

O Ministério Público do RS recebeu a denúncia de que o prefeito de Santo Ângelo, Jacques
Barbosa, perdoou sua própria dívida com o IPTU. O caso ocorreu de 2009 a 2014, quando o
prefeito era secretário de Obras. Ele ficou devendo R$ 15,8 mil por dívidas de quatro imóveis.
Em 2016 ele foi eleito prefeito, governou recebendo salário mensal de R$ 19,5 mil e seguiu sem
pagar o imposto de quatro dos seus 40 imóveis. Em 2019, penúltimo ano do seu mandato, o
prefeito solicitou o perdão da dívida, que foi concedido.

O MPE apura se a conduta feriu a Lei de Improbidade.

O promotor Hélder Muller Estivalete encaminhou pedido de informações sobre a denúncia. Em
até 10 dias, o prefeito terá que responder.

11 comentários:

Anônimo disse...

Quantos imóveis???????

30 de outubro de 2020 17:26

Anônimo disse...

A cidade é dele ?

30 de outubro de 2020 17:39

Anônimo disse...

540 imóveis?!

30 de outubro de 2020 17:47

Eduardo disse...

Fez merda...se tivesse feito uma lei de perdão abrangente seria beneficiado, mas só
ele ai complica.

30 de outubro de 2020 18:38

Anônimo disse...

Igual a Ibaneis no Df, com imposto de transmissão dos imóveis dele e da ex esposa,
no processo de separação.

30 de outubro de 2020 18:47

Anônimo disse...

Isso é piada? Se o MPE ainda vai ver se ele cometeu crime, então vou começar a
trata-lo por mpe.

30 de outubro de 2020 19:36

Anônimo disse...

Responder meuzovo, tem que pagar com juros e correções monetária e ser banido
da vida pública.

30 de outubro de 2020 20:05

Anônimo disse...

ATENÇÃO:
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não se responsabiliza pelas opiniões dos
leitores, mesmo anônimas. Leitores anônimos
serão identificados pelo IP, sempre que o
editor for demandado judicialmente, a fim de
que o ofensor seja responsabilizado civil e
criminalmente. 

Artigos Assinados 
Todos os artigos replicados de outras
publicações levam a assinatura do autor e
identificada a origem. São artigos do editor,
apenas aqueles grafados como “opinião do
editor”. 
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Postagem mais recente Postagem mais antigaPágina inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Postar um comentário

#VOTENULO! #VEMCOMIGOVOTENULO! 

DESEMPREGUE OS ANTIGOS E NÃO CONTRATE NOVOS! 

FAÇA SEU BOLSO FELIZ! 

MELHOR INVESTIMENTO LUCRO CERTO E RÁPIDO!

30 de outubro de 2020 20:52

José Corrêa disse...

Cassem o pillantra!!!

30 de outubro de 2020 21:06

Anônimo disse...

URUBÚ MALANDRO DIZ: 

É A VERDADEIRA RAPOSA NO GALINHEIRO. E A SAÚDE DAQUELE POVO SE
FERRANDO.  

30 de outubro de 2020 21:54

Anônimo disse...

POLÍBIO, eu não concordo que a prefeitura cobre IPTU sobre o imóvel que ela não
construiu, gostaria de saber por quê? Na Inglaterra os ingleses não admitem pagar
imposto sobre o imóvel, que a prefeitura nada fez no referido imóvel. 
Tem prefeitura que a receita do IPTU e ITBI, já seria uma receita absurda,
deveríamos lutar pela redução da máquina estatal.

31 de outubro de 2020 11:15
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Uma Bracher, da poderosa
família que fundou o BBA
(hoje Itaú Unibanco), é a
maior doadora da comunista
Manuela D'Ávila
A principal doadora da

comunista é da família de uma das mais
poderosas corporações bancárias do Brasil.
Seu pai é Fernão Bracher, já faleci...

Pode haver golpe militar na Bolívia
 Há cheiro de golpe militar em andamento na
Bolívia. Seria uma reação do MAS, o Partido
de Evo Morales, que já ameaça prender
todos os membr...

Depois dos escândalos dos
vídeos com o filho de Biden,
americanos dizem que
querem mudar o voto
Na foto, com o filho Hunter e
com a neta Finnegan,

comprando sorvete, na China. Na semana
passada, desenvolveu-se mais um capítulo
da novela...

Escândalo sexual tensiona campanha do
atual prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro
O jornalista Oswaldo Eustáquio contou tudo,
ontem, no Twitter.  O prefeito Gean Loureiro,
DEM de Florianópolis, que é líder nas
pesquisas de...

Saiba por que Marchezan
Júnior disparou nas intenções
de votos
Faltam 17 dias para a eleição.
Se houver segundo turno, a
campanha terá reinício no dia

20 de novembro e será concluída no dia 29,
quando os...

MPE investiga denúncia de que prefeito de
Santo Ângelo anistiou dívida do IPTU de si
mesmo
O Ministério Público do RS recebeu a
denúncia de que o prefeito de Santo Ângelo,
Jacques Barbosa, perdoou sua própria dívida
com o IPTU. O c...

Dica do editor - Veja como
derrete o dólar no governo da
Argentina, aliado do PT e do
PCdoB

Bolsonaro acaba de receber
proposta de R$ 100 milhões
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Hospital Moinhos de Vento avisa que não
atenderá mais pacientes com vírus chinês
O Hospital Moinhos de Vento, que vem a ser
o mais importante hospital privado do RS,
acaba de decidir que não aceitará mais
nenhum paciente ...

A comunista lulopetista Manuela D'Ávila
venceria de qualquer candidato no segundo
turno, diz Ibope
A pesquisa do Ibope também examinou
cenários possíveis para o segundo turno em
Porto Alegre. Fortunati (PTB) x Manuela
(PCdoB) Fortunati: 40...

Pesquisa

Pesquisar este blog

Clique aqui para receber um e-mail diário
com as últimas notícias publicadas no
site.
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Polibio Braga
Porto Alegre, RS, Brazil
Políbio Braga faz jornalismo
desde os 17 anos de idade.
Com esta idade, também fez
militância estudantil e foi

presidente da União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas entre 1962 e 1963.
Mais tarde, a partir dos 40 anos, também
exerceu atividade no setor público e foi
secretário da Indústria e Comércio e da
Fazenda de Porto Alegre, além de secretário
de Relações Internacionais e chefe da Casa
Civil do governo do estado do Rio Grande do
Sul. Foi preso duas vezes durante o regime
militar brasileiro, em 1962 e 1972. Publicou
um livro sobre esta experiência, chamado
Ahú, diário de uma prisão política. Outros
livros publicadios: "Herança Maldita, os 16
anos do PT em Porto Alegre" e "Cabo de
Guerra. Trabalhou nos jornais Diário
Catarinense, Correio da Manhã, Última Hora,
Gazeta Mercantil, Zero Hora, Correio do Povo
e Jornal do Comércio, e nas revistas nas Veja
e Exame. Também apresentou e participou de
programas de televisão na RBS, Band, TV
Pampa e TV Guaíba além de programas de
rádio.
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31/10/2020

Número: 0600491-28.2020.6.21.0045 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 Última distribuição : 23/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Cargo - Prefeito 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JACQUES GONCALVES BARBOSA

PREFEITO (REPRESENTANTE)

THIAGO DOS SANTOS VASCELLO (ADVOGADO)

JAQUELINE LUNKES (ADVOGADO)

EDUARDO MACALLI DA SILVA (ADVOGADO)

THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO:

RENOVAR PARA CRESCER (REPRESENTADO)

LUCIANO MANINI NEUMANN (ADVOGADO)

CRISTINE RICHTER DA SILVA (ADVOGADO)

VANIR DE MATTOS (ADVOGADO)

ORESTES DE ANDRADE JUNIOR (REPRESENTADO) LUCIANO MANINI NEUMANN (ADVOGADO)

VANIR DE MATTOS (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL (FISCAL DA LEI)

#-WHATSAPP INC (TERCEIRO INTERESSADO) FLAVIO PEREIRA LIMA (ADVOGADO)

FABIO TEIXEIRA OZI (ADVOGADO)

THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA (ADVOGADO)

FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN registrado(a)

civilmente como FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN

(ADVOGADO)

DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO (ADVOGADO)

MARCELA TRIGO DE SOUZA (ADVOGADO)

MARCIO DE SOUZA POLTO (ADVOGADO)

FLAVIA REBELLO PEREIRA (ADVOGADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

25662
705

31/10/2020 09:02 Petição Liminar Petição

25662
706

31/10/2020 09:02 2020.10.31 - Petição Liminar 2 Petição

25403
051

30/10/2020 18:10 Certidão Certidão

25403
052

30/10/2020 18:10 Successful Mail Delivery Report 30 outubro Documento de Comprovação

25144
193

30/10/2020 08:10 Ofício Ofício

24527
934

28/10/2020 08:48 Despacho Despacho

24325
002

27/10/2020 18:01 Petição Petição

24325
003

27/10/2020 18:01 Manifestação eleitoral Petição
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23729
566

26/10/2020 17:07 Decisão Decisão

23714
491

26/10/2020 16:49 Certidão Certidão

23684
599

26/10/2020 16:15 Contestação Contestação

23690
704

26/10/2020 16:15 Defesa_Coligação Petição

23690
705

26/10/2020 16:15 Procuracao Coligacao - Santo Angelo Procuração

23690
708

26/10/2020 16:15 Defesa_Orestes Petição

23690
711

26/10/2020 16:15 Procuracao_Orestes Procuração

23366
435

26/10/2020 10:19 Decisão Decisão

21292
446

24/10/2020 19:47 Petição Liminar Petição

21292
450

24/10/2020 19:47 2020.10.24 - Petição Liminar Petição

21294
926

24/10/2020 19:47 Doc. 1 - POA Subs e Atos_Parte 1 Procuração

21294
935

24/10/2020 19:47 Doc. 1 - POA Subs e Atos_Parte 2 Procuração

21196
272

24/10/2020 17:05 Certidão Certidão

20654
074

23/10/2020 21:14 Citação Citação

20654
058

23/10/2020 21:12 Citação Citação

20646
923

23/10/2020 21:02 Certidão Certidão

20646
924

23/10/2020 21:02 Successful Mail Delivery Report Documento de Comprovação

20637
256

23/10/2020 20:51 Ofício Ofício

20628
107

23/10/2020 20:23 Decisão Decisão

20465
375

23/10/2020 16:48 Certidão Certidão

20324
584

23/10/2020 14:18 Petição Inicial Petição Inicial

20324
597

23/10/2020 14:18 Representação propaganda irregular. Grupo
WhatsApp

Petição Inicial Anexa

20324
599

23/10/2020 14:18 Procuração Coligação Avança Santo Ângelo Procuração

20327
602

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 1 Outros documentos

20327
604

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 2 Outros documentos

20327
606

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 3 Outros documentos

20327
610

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 4 Outros documentos

20327
612

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 5 Outros documentos

20327
627

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 6 Outros documentos

20327
629

23/10/2020 14:18 Grupo WhatsApp 7 Outros documentos

20327
633

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 1 Outros documentos

20327
635

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 2 Outros documentos

20327
636

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 3 Outros documentos

20327
638

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 4 Outros documentos
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20327
639

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 5 Outros documentos

20327
643

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 6 Outros documentos

20327
641

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 7 Outros documentos

20327
644

23/10/2020 14:18 A TRIBUNA Coluna Orestes 8 Outros documentos

20327
645

23/10/2020 14:18 A Tribuna - sabado - 10 de outubro Outros documentos
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Petição apresentada em formato PDF a fim de facilitar a leitura.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 45ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE 

DO SUL – SANTO ÂNGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 0600491-28.2020.6.21.0045 

Representação Eleitoral 

 

WHATSAPP INC. (“WhatsApp”), já qualificado nos autos, nesta representação 

eleitoral ajuizada por COLIGAÇÃO “AVANÇA SANTO ÂNGELO” (“Representante”) contra 

a COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM SANTO ÂNGELO: RENOVAR PARA CRESCER” 

(composta por PL, PSL e Republicanos) e ORESTES DE ANDRADE JÚNIOR 

(“Representados”), vem respeitosamente à presença de V. Exa., por seu advogado, em 

atenção à r. decisão liminar (ID nº 24527934), expor e requerer o que segue. 

 

1. O Representante ajuizou a presente demanda buscando a remoção de 

mensagens enviadas no grupo de WhatsApp “Fofocas Sto. Ângelo” e a responsabilização de 

Orestes de Andrade Júnior, usuário registrado no WhatsApp sob o nº +55 (51) 9950-7001, 

em razão de ilícitos narrados nos autos. 

 

2. Em sede liminar, a Representante requereu “a imediata remoção das 

postagens, conforme devidamente demonstrado nesta peça portal e demais provas 

documentais em anexo.” (ID nº 20324597). 
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3. Esse Juízo deferiu o pedido e determinou a intimação do WhatsApp “para 

que informe a este juízo, no prazo de 24 horas, se é possível identificar um grupo de 

wattsapp intitulado ‘Fofocas Sto Ângelo’, administrado pelo celular (51) 9950-7001, bem 

como informe os dados de cadastro do referido telefone, o perfil do grupo e o número de 

participantes do grupo. Deverá ainda remover a postagem objeto desta representação, 

postada no dia 16/10/2020 e, caso não seja isso possível, que suspenda o uso do referido 

grupo ou, em última hipótese de inviabilidade também de suspensão, que exclua o grupo, 

até ulterior deliberação deste juízo” (ID nº 20628107). 

 

4. Em cumprimento à r. determinação judicial, o WhatsApp apresentou os 

dados cadastrais básicos disponíveis em relação à conta +55 (51) 9950-7001 (ID nº 

21294936) e esclareceu a impossibilidade técnica de remover o conteúdo reputado como 

ilícito e a forma adequada de identificação de um grupo na plataforma WhatsApp (ID nº 

21292450). 

 

5. Diante dessa manifestação, esse Juízo revogou a ordem para suspensão 

ou remoção de grupo, tendo determinado ao representado Orestes que “remova o conteúdo 

objeto desta representação”. Ademais, determinou a intimação da Representante para que 

“informe, no prazo de 24 horas, o link de acesso ao grupo, para que seja possível identificá-

lo” (ID nº 23366435). 

 

6. Em sua manifestação, a Representante registrou o cumprimento da ordem 

de remoção do conteúdo pelo Correpresentado Orestes Andrade Júnior, suposto usuário 

cadastrado sob o nº +55 (51) 9950-7001, apresentou prints de novas conversas que foram 

compartilhados no grupo – demonstrando que tem acesso ao grupo restrito de participantes 

- e informou o seguinte link como disponível para identificação e acesso ao grupo 

denominado “Fofocas Sto Ângelo e Região”: 

https://chat.whatsapp.com/G05EVGvxgws0eZ3zCyy4LH (ID nº 24325003). 

 

7. Esse Juízo determinou a intimação do WhatsApp para que “informe a este 

juízo, no prazo de 24 horas, quem é o administrador do grupo, o perfil do grupo e o número 

de participantes do grupo” (ID nº 24527934). 
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6. Em atendimento à determinação, o WhatsApp conduziu uma busca 

diligente pelas informações fornecidas na petição de ID nº 24325003 a fim de responder à 

solicitação. No entanto, nenhum resultado foi encontrado para a identificação fornecida.  

 

7. Como se verifica pela imagem abaixo, disponível para qualquer usuário 

que tente ingressar no grupo a partir do identificador fornecido pela Representante, houve 

redefinição do link de ingresso ao grupo:  

 

 

 

8. Tendo sido redefinido o identificador fornecido, isso impede a precisa e 

segura identificação do “administrador do grupo, o perfil do grupo e o número de 

participantes do grupo” por parte do WhatsApp. Tendo em vista esse fato e que a 
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Representante demonstrou ter amplo acesso ao grupo em que o conteúdo ilícito foi 

compartilhado, ela, Representante, é quem tem as condições de fornecer as referidas 

informações sobre o administrador e número de participantes do grupo pretendidas por 

esse Juízo. 

 

9. Portanto, considerando que as informações pretendidas podem ser obtidas 

pela própria Representante, o WhatsApp permanece à disposição desse Juízo para 

esclarecimentos e outras providências que entender necessário. 

 

Termos em que, 

Pela juntada da presente, 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 31 de outubro de 2020. 

 

Fábio Teixeira Ozi 

OAB/RS nº 108811-A 
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31/10/2020 👉PREFEITO DE SANTO ÂNGELO SERÁ INVESTIGADO POR... - Eder Kliutsnicoff | Facebook

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa 1/2

Eder Kliutsnicoff

6 compartilhamentos

Lourdes Bortolato
Vou deixar preescrever o meu tbm, aí ele me tira do SPC

Luciano Nascimento
E ai seu Jacques Barbosa vergonha pra um prefeito se è um cidadão assalariado ganhando uma
miséria não tem perdão né mas o senhor pode 😁😁😁😁

Lucas Arnold Teixeira
Q.vergonha.esse.vivente

6 h · 

👉PREFEITO DE SANTO ÂNGELO SERÁ INVESTIGADO POR PERDOAR A PRÓPRIA DÍVIDA DE ( IPTU ) !!!

👉SERÁ QUE ELE VAI PERDOAR A DIVIDA DO IPTU DO CIDADÃO TAMBÉM?

Para vereador: EDER NAIFE 17077

Curtir Comentar Compartilhar

Jairo Pinto e outras 29 pessoas

4 h Curtir Responder Mais

4 h Curtir Responder Mais

4 h Curtir Responder Mais

3

3

2

👉PREFEITO DE SANTO ÂNGELO SERÁ INVESTIGADO POR... - Eder Kliutsnicoff | …

https://m.facebook.com/pistao.forjado.52?refid=52&__tn__=C-R
https://m.facebook.com/browse/shares?id=1063877700710955&refid=52
https://m.facebook.com/lurdesbortolato?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/lucianonascimento9268?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/jacques.goncalvesbarbosa?refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/profile.php?id=100010393809938&fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/pistao.forjado.52?fref=nf&refid=52&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063877700710955&id=100012662040751&refid=52&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063877700710955&id=100012662040751&fs=8&focus_composer=0&refid=52&__tn__=S%2AW-R
https://m.facebook.com/sharer.php?fs=8&sid=1063877700710955&refid=52&__tn__=J%2AW-R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1063877700710955&refid=52
https://m.facebook.com/lurdesbortolato?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/lucianonascimento9268?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/profile.php?id=100010393809938&fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1063877700710955_1063882717377120&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1063877700710955_1063949750703750&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1063877700710955_1063952277370164&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/home.php?refid=52
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31/10/2020 👉PREFEITO DE SANTO ÂNGELO SERÁ INVESTIGADO POR... - Eder Kliutsnicoff | Facebook

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=100012662040751&sfnsn=wiwspwa 2/2

Vinicius Polenz
Esse é o típico imbecil oportunista que só fala merda, mas esperar o que de quem é do psl, lixo de
gente!!!

Edilson Siqueira respondeu · 4 respostas

Alciméri Peres Barcellos
Vergonha

Alciméri Peres... respondeu · 2 respostas

p

3 h Curtir Responder Mais

3 h Curtir Responder Mais

PublicarEscreva um comentário...

3

https://m.facebook.com/vini.azev?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1063877700710955_1063969807368411&count=4&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1063877700710955&eav=AfZAfDGawsAgQKjdGYKrLg417DdV3cU6Ax7ciqwUm1Rl-4SgWa9nTMECi9abW40NhRg&av=1828141766&gfid=AQABgx4A9TN3S92WxeU&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/alcimerip?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1063877700710955_1063979324034126&count=2&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1063877700710955&eav=AfagETzwxtwjb92v192AW_eKm4-gsSKYGJejr883kyMLliuMFMtdtCEuTog3xZVH1YY&av=1828141766&gfid=AQA4nBGr8Zrr4QPk7k8&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/vini.azev?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/alcimerip?fref=nf&refid=52&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1063877700710955_1063979324034126&refid=52&__tn__=R
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Video - Eder

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: Video - Eder

 Id: 25739142

 Data da assinatura: 31/10/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4
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Direito de Resposta. Coligação x Grupo Sepé e Blog Polibio Braga

 

 

 

 Tipo de documento: Petição Inicial Anexa

 Descrição do documento: Direito de Resposta. Coligação x Grupo Sepé e Blog Polibio Braga

 Id: 25739143

 Data da assinatura: 31/10/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4
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Direito de resposta

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: Direito de resposta

 Id: 25743428

 Data da assinatura: 31/10/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER
 
 
 

 

 

 

DECISÃO
 

 
Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 0600806-56.2020.6.21.0045
 
 
Processo 805-71:
 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou representação por 
propaganda eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar 
Teixeira e Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com 
conhecimento e compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à questão do 
IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da coligação do 
opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pede em 
liminar a remoção.
 
Processo 806-56:
 
Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de direito de resposta 
contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer, Blog do Políbio 
Braga, Grupo Sepé de Comunicações e Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, 
referindo que os representados publicaram no dia de ontem notícia falsa de que o Prefeito, agora 
candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de pagamento do IPTU, 
quando na verdade houve requerimento de prescrição, submetido à apreciação da autoridade 
tributária, sem decisão do prefeito. Defendeu que é uma orquestração com propósitos 
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eleitoreiros, com divulgação de vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. 
Pede em liminar a remoção e publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido de 
remoção do processo 805-71.
 
 
É o breve Relato dos dois processos.
 
Decido.
 
Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção mínima da Justiça 
Eleitoral nos atos de campanha, é assegurado o direito de resposta no caso de afirmações contra 
a honra dos candidatos ou conteúdo inverídico.
 
O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que reproduz o art. 58, caput, da 
Lei 9.504/97:
 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social.

 
No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo inverídico, com ampla 
divulgação de ambas as versões, por isso a decisão conjunta.
 
Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro.
 
Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do então prefeito, de 
reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 2014.
 
Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado a conhecimento 
do Ministério Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito.
 
Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse não tenha publicado nas 
suas páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus apoiadores estão divulgando e explorando 
politicamente a questão.
 
Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de ambas as partes, são inverídicos, 
pois noticiam conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado 
politicamente pela oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros inerentes à 
disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos.
 
Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de resposta, divulgando em seus 
meios, com ampla divulgação, tanto que há pedido de remoção recíproca, também entendo que 
não é caso de deferimento liminar de direito de resposta.
 
INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos.
 
Intimem-se.
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Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos do art. 33 da Resolução 
TSE 23.608/2019.
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Em anexo
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 45º ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO – RS. 

 

 
 
 
 
 

URGENTE! URGENTÍSSSIMO! 
 
PROCESSO Nº: 0600806-
56.2020.6.21.0045 
 
OBJETO: ADITAMENTO À INICIAL 
(FATOS NOVOS) COM PEDIDO DE 
LIMINAR. 
 
COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO 

(PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), via 
procuradores firmatários, vem à presença de Vossa 
Excelência propor ADITAMENTO À INICIAL COM NOVO 
PEDIDO DE LIMINAR, contra BRUNO WALTER HESSE e 
site MBLNEWS, em razão dos seguintes fatos e 
fundamentos: 

 
I- DA INCLUSÃO DE BRUNO WALTER HESSE 

NO POLO PASSIVO. 
 

  Excelência, a respeitável decisão 
encartada no ID 25919126, pela interpretação de seu espírito, buscou a remediação 
dos conflitos postos através do equilíbrio natural de forças antagônicas, em que as 
partes se autodefendem, tornando desnecessária a atuação da Justiça eleitoral nesse 
contexto. 
 
  Pois bem, a situação mudou. 
 
  A compreensão que se buscava através 
do equilíbrio foi entendida pela contraparte como “salvo conduto” para que o vídeo 
com fake news, objeto da exordial, fosse disseminado livremente, não mais nos 
recônditos quase inexpugnáveis dos grupos de whattsapp, mas sim nas próprias redes 
sociais do candidato Bruno Walter Hesse, conforme publicação em seu instagram 
(https://www.instagram.com/p/CHB_4FMgT0-/ e 
https://www.instagram.com/p/CHB36wIANIq/?igshid=ny08tjjyqj03): 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

 

 
 
 
  O caso é grave e exige atuação do poder 
judiciário para mediar e remediar a situação, pois não há como ser aceita a alegação 
de que o prefeito Jacques perdoou/anistiou a dívida de si mesmo. Isso é uma mentira, 
pois é preciso ficar claro que apenas foi solicitado, como cidadão, o reconhecimento da 
prescrição e isso não pode ser confundido com perdão ou anistia. São coisas distintas e 
sua mistura tem potencial destrutivo incalculável, desproporcional e desarrazoado a 
qualquer ato em autodefesa que a coligação autora possa fazer ou tenha feito. 
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  Excelência, é preciso se colocar no lugar 
do eleitor médio, ou mesmo do eleitor menos esclarecido, que tem no debate do IPTU 
um dos princípios fatores para escolha dos candidatos, para que se evidencie que não 
é possível pairar a confusão dos institutos jurídicos da anistia com o da prescrição. 
Também não é possível continuar sendo disseminado que Jacques Barbosa decidiu por 
se anistiar, pois como demonstrado nos autos, não há qualquer ato decisório seu. 
 
  Os ataques têm sido contínuos e a 
repercussão ultrapassa as barreiras do senso comum, exigindo atuação imediata da 
Justiça Eleitoral, para corrigir a brutal distorção realizada, a qual, a poucos dias da 
eleição, tem potencial de influir em seu resultado. E tudo foi armado!!!!! A inicial 
esclarece com documentos a construção adotada pelos requeridos, culminando, agora, 
na confissão da confecção e disseminação do vídeo em prol da candidatura Bruno 
Hesse, o que não pode receber a chancela da justiça eleitoral. É preciso dar um basta! 
 
  Em virtude disso, a autora adita a inicial, 
para que o candidato BRUNO WALTER HESSE integre o polo passivo, por ter 
disseminado em sua rede social pessoal do instagram o vídeo, sendo condenado nos 
termos da inicial, a tirar a postagem e postar o vídeo com o direito de resposta, para 
que o pleito retorne a sua normalidade. 
 
 II- INCLUSÃO DO SITE “MBL NEWS”. 
 
  Excelência, o uso e abuso do poderio 
político e econômico pela coligação requerida e seu candidato, atingiu novo patamar 
quando a notícia falsa repercutida pelo Grupo Sepé, teve origem em veiculação no site 
do MBL News, conforme seguinte link https://mblnews.org/regional/prefeito-de-
santo-angelo-sera-investigado-por-perdoar-a-propria-divida-tributaria/ e imagem 
abaixo: 
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  Em virtude disso, considerando a 
disseminação da notícia contendo falsidades, necessária sua inclusão no polo passivo, 
para que responda aos termos da inicial, sendo condenada na mesma forma e pelos 
mesmos motivos, ora ratificados, que o Grupo Sepé de comunicação, com retirada da 
publicação e veiculação do direito de resposta. 

 
III- PEDIDO LIMINAR. 

 
  Excelência, como referido, se 
compreende perfeitamente o espírito da decisão que rejeitou a liminar, contudo, 
diante dos fatos novos e, principalmente, da inexistência de equivalência entre 
qualquer ato praticado pelo candidato Jacques Barbosa em sua defesa, com a 
disseminação da “fake news”, necessário que seja concedida a liminar.  
 
  Como referido, a notícia ganhou 
projeção e passou a ser o principal fator de discussão nas redes sociais, grupos de 
“whatts” e “roda de amigos”, tornando seu potencial de influenciar no pleito evidente.  
 
  E mais do que isso, o vídeo contém 
falsidades, distorções e mentiras, tudo aquilo que a Justiça Eleitoral deve combater e 
evitar!!!!!  
 
  Nesse prisma, não se pode admitir que 
seja referendado pela Justiça Eleitoral que o prefeito anistiou ou perdoou a si mesmo, 
pois isso é falso, mentiroso, não se confundindo com prescrição. O eleitor, que não 
tem conhecimento de direito tributário e da diferenciação dos institutos, fica à mercê 
de cometer o equivoco interpretativo, por mais que a coligação autora tente se 
autodefender, sendo necessária a intervenção da Justiça Eleitoral, para cessar esses 
ataques mentirosos, para que a campanha retorne a sua normalidade, com debate 
elevado de ideias e propostas, a qual descambou para ataques pessoais que exigem 
reação à altura, situação que pode rapidamente escalonar de forma a não mais se ter 
um controle aceitável. 
 
  Por isso, a atuação da justiça eleitoral 
para corrigir o andamento de percurso, afastar, esclarecer e justificar a diferenciação 
dentre perdão e prescrição é essencial, para que a voz oficial e com peso do Estado se 
pronuncie sobre a questão, de forma a manter o equilíbrio no pleito eleitoral, 
duramente atingido pela conspiração articulada, montada e executada pela 
contraparte, com uso de blogs com projeção estadual e site de projeção nacional, com 
prejuízo claro, manifesto e, possivelmente, irreparável à candidatura da autora, que 
exige a medida judicial equivalente, para que Santo Ângelo não seja “terra sem lei”, 
como a contraparte entendeu a partir da decisão que indeferiu a liminar. 
 
  Assim, ante a relevância dos 
fundamentos invocados, bem como ante os fatos novos, consubstanciados na 
explicitação do uso do vídeo contendo notícias falsas contra a candidatura autora pelo 
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candidato Bruno Walter Hesse, é imprescindível a atuação da Justiça Eleitoral, de 
forma imediata, para debelar a notável urdidura, que visa confundir o eleitoral, 
materializando tudo aquilo que o Presidente do TSE, Ministro Barroso, vem alertando 
desde sua assunção à mais alta Corte Eleitoral do País, que o potencial das notícias 
falsas, ou mesmo, daquelas ainda mais nefastas, as que apresentam alguns fatos 
verdadeiros para inserir um monte de mentiras (vide histórico e genial comercial Hitler 
da Folha de São Paulo, https://www.youtube.com/watch?v=pY4FCKlQISA), torna 
imprescindível a concessão da liminar, sem prejuízo a outras a serem determinadas 
pelo juízo, necessárias a debelar a situação. 
 
 IV- DO TEXTO A SER VEICULADO. 
 
 IV-I- Excelência, o texto com o novo “direito 
de resposta” a ser publicado pelos requeridos é o seguinte: 
 

“O cidadão e candidato a prefeito municipal Jacques Barbosa, vítima de Fake News que 

circula nas redes sociais, difundido pelo Grupo Sepé, MBL News, Blog do Polibio 

Braga, vem a público, em direito de resposta concedido pela Justiça Eleitora, esclarecer 

que: 

1) O cidadão Jacques Barbosa, na condição de proprietário de imóveis, realiza o 

pagamento de seus impostos, de forma legal e permanente; 

2) Alguns desses imóveis, foram entregues em locação, com administração de 

imobiliárias de nossa cidade, assumindo, o locatário, a responsabilidade pelo 

pagamento do IPTU; 

3) Alguns desses locatários deixaram de quitar o mencionado imposto, sem que o 

cidadão Jacques Barbosa, fosse notificado; 

4) Ao tomar conhecimento das pendências e resolvê-las, procedendo a quitação, 

foi alertado pelo servidor de que, uma pequena e ínfima parte delas estariam 

prescritas, o que foi declarado em procedimento administrativo de praxe; 

5)  O direito a prescrição, cumprida os requisitos legais é assegurado a todo e 

qualquer cidadão, por esse motivo, na mesma ocasião, dezenas de outras pessoas 

foram alcançados pela lei; 

6)  O quadro é mais grave, pois na montagem da Fake News, utilizaram como cópia 

do suposto “perdão” mencionado, assinatura do prefeito lançada na lei (nº 4376/2020) 

que recebeu em doação um terreno para o município. Isso é falsidade documental; 

7) O Ministério Público não instaurou investigação, tendo apenas solicitado 

informações que estarão sendo enviadas no prazo legal; 

8)  A iniciativa da coligação do opositor Bruno Hesse, com o apoio do Grupo Sepé, 

é nítida atitude de desespero, pois não tem nenhuma proposta séria ou projeto de 

governo para a cidade de Santo Ângelo; 

9) A gravidade das solertes e levianas acusações, exigem medidas sérias e graves 

na justiça eleitoral, civil e criminal para responsabilizar os autores dessa desfaçatez, o 

que será adotado. Trabalhar em favor da comunidade foi a regra, com conquistas em 

favor da população, apesar das manobras do vice-prefeito de então. 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

Santo Ângelo, 31.10.2020 

 

Jacques Barbosa 

Candidato à reeleição 

 
 

V- DOS REQUERIMENTOS. 
 

ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa 
Excelência se digne acolher o presente ADITAMENTO À INICIAL, para inserir no polo 
passivo o candidato BRUNO WALTER HESSE, com qualificação de conhecimento da 
Justiça Eleitoral, bem como o site MBL NEWS e para o fim especial de: 

 

Deferir a liminar, 
determinando: 

 
1) a imediata retirada da 

notícia da página do Grupo Sepé 
HTTPS://GRUPOSEPE.COM.BR/INDEX.PHP?M=NOTICIA&A=DETAIL&ID=7440 e 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-
denuncia-de-que-prefeito.html, do blog de Políbio Braga (fone 
51.9.8434.4403, email Polibio@polibiobraga.com.br) e do site 
MBL NEWS (https://mblnews.org/regional/prefeito-de-santo-
angelo-sera-investigado-por-perdoar-a-propria-divida-
tributaria/)  postando, no mesmo espaço, com o mesmo 
destaque e pelo mesmo tempo em que notícia ficou publicada, 
a mensagem de resposta da coligação autora; 

 
2) a imediata retirada do 

vídeo dos grupos de whattaspp pelo requerido Orestes de 
Andrade Junior, com a publicação do vídeo resposta e pedido 
para replique por quem o fez; 

 
3) a imediata retirada do 

vídeo da página do facebook do requerido Eder NAIFE 
KLIUTSNICOF 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=10001266204

0751&sfnsn=wiwspwa) com a veiculação do vídeo resposta. 
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4) a imediata retirada do 

vídeo do instagram pessoal de Bruno Walter Hesse 
(https://www.instagram.com/p/CHB_4FMgT0-/)  com a 
veiculação do vídeo de resposta. 

. 
 
  Determinar a imediata intimação do 
Ministério Público. 
 
  Determinar, ainda, a notificação dos 
requeridos para oferecimento de defesa, querendo, sob pena de revelia. 
 
  A procedência da ação para: 
 
  a)tornar definitiva a liminar e 
determinar a retirada da postagem na página no blog de Políbio Braga e site do 
Grupo Sepé no dia 30/10/2020 

HTTPS://GRUPOSEPE.COM.BR/INDEX.PHP?M=NOTICIA&A=DETAIL&ID=7440 e 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-
denuncia-de-que-prefeito.html; e dos vídeos veiculados por Orestes de 

Andrade Junior nos grupos de whattaspp de Eder Naiffe Kliutsnicoff de sua pagina do 
facebook 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1063834267381965&id=10001266204
0751&sfnsn=wiwspwa; e de Bruno Walter Hesse de seu instagram. 
 
  b)postar, no mesmo espaço, com o 
mesmo destaque e pelo mesmo tempo em que ficou publicado, a mensagem de 
resposta da coligação autora, conforme segue em anexo. 
 
  Requer, ainda, a produção de todas as 
provas necessárias ao deslinde do feito, em especial prova pericial, testemunhal, 
vistoria, documentos e testemunhas, inclusive depoimento pessoal do representante 
legal da requerida, se necessário. 
  
  Dá-se à causa o valor da verdade. 

 
  Termos em que pede deferimento. 
 

  Santo Ângelo, 31 de outubro de 2020. 
  
Pp.:   Pp.: 
Thiago Gebert Garcia  Eduardo Macalli da Silva 
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RIO GRANDE DO SUL

Prefeito de Santo Ângelo será investigado por

'perdoar' a própria dívida tributária

Jacques Barbosa teria deixado de pagar o IPTU de seus imóveis, solicitando reconhecimento de
prescrição

MBL Rio Grande Do Sul

30 out 2020, 15h07
Atualizado 30 out 2020, 17h08

Que tipo de exemplo passa a seus cidadãos um mandatário que deixa de honrar seus
compromissos e permite a prescrição da própria dívida tributária? Pois bem. O prefeito de
Santo Ângelo-RS, Jacques Gonçalves Barbosa (PDT), foi denunciado ao Ministério
Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por reconhecer a extinção da própria dívida de
IPTU.

Os débitos se referem ao período entre 2009 e 2014, quando Barbosa foi Secretário
Municipal de Obras. A dívida acumulada soma R$ 15.884,66. Eleito prefeito em 2016, o
pedetista recebe um salário de R$ 19.458,68 - suficiente para honrar seu compromisso
com a população. Vale lembrar que mandatários não atuam apenas em defesa de seus
interesses pessoais como contribuintes, mas também no interesse dos cidadãos, que
deixaram de receber recursos de IPTU não pago pelo próprio prefeito.
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Conforme dados do Processo de Prescrição nº 488/19, Jacques Barbosa solicitou a extinção
das dívidas e assinou o próprio "perdão". A denúncia ao MPRS aponta ato de Improbidade
Administrativa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, que pune "qualquer ação ou
omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário", haja vista
que o chefe do Executivo de Santo Ângelo sabia da existência de uma dívida tributária que
não foi informada ao fisco, que deixou de proceder à correspondente execução em tempo
hábil.
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Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito, que concorre à reeleição,
declarou possuir patrimônio de R$ 3.423.950,00 - maior patrimônio pessoal entre os
candidatos -, que corresponde a um aumento de 180% em relação à 2016. Jacques Barbosa
ainda recebe rendimentos de alugueis de 43 imóveis declarados oficialmente, entre
apartamentos, lojas comerciais e áreas de terras.
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continua em outra matéria

Você está sendo roubado! O sistema usa o seu dinheiro, abusa de privilégios e cria leis

para se blindar. O MBL vai na contramão desse sistema, lutando contra o Foro
Privilegiado, Fundão e na defesa da prisão em segunda Instância e reformas. A batalha
é desequilibrada, nós só podemos contar com você. Doe para o MBL clicando aqui.

Continue Lendo

Eleições

Membro do MBL é agredido a socos por bolsonarista

Corrupção

Anteprojeto com artigos autoritários está para ser lançado

Santa Catarina

Candidato a prefeito em Jaguaruna tem condenação sob acusação
de gastos ilegais
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MBL News

Eleições

Paulo Igor não consegue censurar sátira com dinheiro escondido
na banheira



Num. 26994737 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EDUARDO MACALLI DA SILVA - 01/11/2020 09:49:18
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110109491811100000025028735
Número do documento: 20110109491811100000025028735
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:13



Num. 26994737 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EDUARDO MACALLI DA SILVA - 01/11/2020 09:49:18
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110109491811100000025028735
Número do documento: 20110109491811100000025028735
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:13



Num. 27392836 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VANIR DE MATTOS - 01/11/2020 14:09:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110114094039500000025425265
Número do documento: 20110114094039500000025425265
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:13

Anexa.



Num. 27392838 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VANIR DE MATTOS - 01/11/2020 14:09:40
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110114094054200000025425267
Número do documento: 20110114094054200000025425267
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:14

 
 

1 de 6 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª 
ZONA DE SANTO ÂNGELO– RS 

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ÂNGELO RENOVAR PARA 

CRESCER, já devidamente qualificado nos autos da representação em epígrafe, 

vem perante Vossa Excelência, através de seu procurador signatário, apresentar, 

DEFESA AO PEDIDO DE DIREITO DE REPOSTA proposto por COLIGAÇÃO 

AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), 

nos termos que seguem: 

I. FATOS 

A Coligação Avança Santo Ângelo ofereceu o presente pedido de direito de 

resposta, sob alegação de que o representado, supostamente, teria participado e 

divulgado fakenews a respeito de perdão de dívida de IPTU do candidato da 

Coligação requerente. 

 

Em sede de liminar os representados postularam a exclusão das 

publicações, porém, acertadamente, o pedido fora indeferido, tendo em vista que o 

conteúdo das publicações é verdadeiro, senão vejamos: 

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 
0600806-56.2020.6.21.0045. 

Processo 805-71: 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer 

apresentou representação por propaganda eleitoral irregular na internet contra 
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Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e Coligação Avança Santo 
Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com conhecimento e 
compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à questão do 
IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da 
coligação do opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer 
notícia nesse sentido. Pede em liminar a remoção. 

Processo 806-56: 
Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido 

de direito de resposta contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo 
Renovar para Crescer, Blog do Políbio Braga, Grupo Sepé de Comunicações e 
Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, referindo que os 
representados publicaram no dia de ontem notícia falsa de que o Prefeito, agora 
candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de 
pagamento do IPTU, quando na verdade houve requerimento de prescrição, 
submetido à apreciação da autoridade tributária, sem decisão do prefeito. 
Defendeu que é uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação 
de vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. Pede em 
liminar a remoção e publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido 
de remoção do processo 805-71. 

É o breve Relato dos dois processos. 
Decido. 
Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção 

mínima da Justiça Eleitoral nos atos de campanha, é assegurado o direito de 
resposta no caso de afirmações contra a honra dos candidatos ou conteúdo 
inverídico. 

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que 
reproduz o art. 58, caput, da Lei 9.504/97: 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado 
o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social. 

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo 
inverídico, com ampla divulgação de ambas as versões, por isso a decisão 
conjunta. 

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro. 
Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, 

do então prefeito, de reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 
2009 a 2014. 

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi 
levado a conhecimento do Ministério Público, que oficiou solicitando informações 
ao prefeito. 

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse 
não tenha publicado nas suas páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus 
apoiadores estão divulgando e explorando politicamente a questão. 

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de 
ambas as partes, são inverídicos, pois noticiam conteúdo de fundo verídico 
(prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado politicamente pela 
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oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros 
inerentes à disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos. 

Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de 
resposta, divulgando em seus meios, com ampla divulgação, tanto que há 
pedido de remoção recíproca, também entendo que não é caso de deferimento 
liminar de direito de resposta. 

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos. 
Intimem-se. 
Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos 

do art. 33 da Resolução TSE 23.608/2019. 
 

 

Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas manifestações dos 

apoiadores políticos da coligação requerida. 

II. DO MÉRITO 

De pronto, cumpre salientar que a Coligação requerida não possui qualquer 

participação na preparação e na divulgação das notícias ora impugnadas, bem como 

não é possível controlar o que todos os apoiadores políticos divulgam em suas redes 

sociais. 

 

Beira ao absurdo as afirmações sem provas realizadas pela requerente de 

que a coligação requerida participou da formulação e na divulgação das notícias. 

 

Não obstante, conforme explicitado pela Magistrada e até mesmo 

confirmado pela Coligação requerente, não se trata de notícia inverídica, 

considerando que os fatos postos são verdadeiros e a liberdade e expressão e o 

direito à informação são direitos de todo e qualquer cidadão. 

II.a DO AMPLO DIREITO DE EXPRESSÃO NO ÂMBITO DO DIREITO 
ELEITORAL 
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O direito à liberdade de expressão no âmbito do direito eleitoral é garantido 

de forma ampla. 

 

O entendimento esculpido no art. 38 da Resolução TSE n.º 23.610/19 a 

respeito do debate democrático, é de interferência mínima, de maneira que a 

retirada de conteúdo da internet deverá ocorrer somente quando se tratar de algo 

grotesco e grave o suficiente a prejudicar a normalidade do pleito, ou ainda, 

quando for expressamente vedado pela legislação eleitoral. 

 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet 
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.  
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens 
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em 
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais 
ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.  
(...) 

 

Caso clássico em que se observa o amplo direito de liberdade de expressão 

é aquele em que imagens foram alteradas colocando-se o bigode de Hitler no 

Presidente Jair Bolsonaro. O TSE entendeu que não caberia direito de resposta por 

parte de Jair Bolsonaro, pois “É possível presumir, sem maior esforço de 

interpretação, que o chargista e o jornalista que reproduz tal material em seu blog 

querem expressar crítica às posições do candidato nesses dois temas, o que se 

coloca no campo da liberdade de expressão e de opinião" (Representação 0600946-

84). 

 

Ensina José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo, 16 ed., São Paulo, Atlas, 

2020, p. 151): 

 

A livre circulação de ideias, pensamentos, valorações, opiniões e críticas promovida pela 

liberdade de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um espaço 

público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado Democrático. Sem isso, a 

verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz, prejudicam-se o diálogo 
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e a discussão públicos, refreiam-se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as 

manifestações de inconformismo e insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos 

minoritários e dissonantes do pensamento majoritário. 

 

Veja-se que o art. 58 da 23.610/2019, por sua vez, invocado pelo 

representante como fundamento legal no presente pedido de direito de resposta, em 

nada veda a manifestação que aqui se coloca em exame, vejamos: 

 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é 
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social. 
 

 

A manifestação dos apoiadores políticos da Coligação requerida é uma 

singela expressão da sua opinião, o que não ocasiona qualquer abalo à isonomia no 

pleito eleitoral, tampouco é caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica. 

 

Ainda, conforme aduzido pela Magistrada, a requerente já exerceu seu 

direto de resposta, considerando que já divulgou amplamente à população o 

seu ponto de vista acerca da situação, que, repisa-se, É VERÍDICA. 

 

Diante de todo o exposto, o único caminho para pedido de direio de resposta 

é  a total improcedência.  

III. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer: 
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a) Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva; 

b) No mérito, seja julgada improcedente a representação. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Santo Ângelo, 1º de novembro de 2020. 

 

 

Vanir de Mattos                    

OAB/RS 32.692                          
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER
 
 
 

 

 

 

DECISÃO
 
 

Os autos retornaram conclusos em razão de pedido de aditamento da inicial, para inclusão de 
mais dois representados, com reiteração do pedido de deferimento da liminar.
 
Apesar da Coligação Representada já ter apresentado Defesa espontaneamente, considerando 
que não houve a citação, defiro a emenda para incluir no polo passivo Bruno Hesse e site MBL 
News, nos termos do art. 329, I, do CPC.
 
No tocante à liminar, contudo, mantenho o indeferimento.
 
Embora se refira que no aditamento a representante traz fatos novos, na verdade, são as mesmas 
notícias já veiculadas e informadas na inicial, que repito, o fato requerimento de prescrição do 
IPTU do então prefeito é verdadeiro, cada qual dando sua conotação e a sua defesa, com ampla 
divulgação das duas versões.
 
Citem-se, como determinado, incluindo os representados do aditamento.
 



Num. 27922689 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS - 01/11/2020 15:39:44
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110115394416600000025956868
Número do documento: 20110115394416600000025956868
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:14

JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão dos Representados Bruno Walter Hesse e site MBL 
NEWS, nos termos da decisão ID 27425062. DOU FÉ.

 Em 01.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no 
documento de ID 27396507 - procuração. DOU FÉ.

 Em 01.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 52/2020
 
 
De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO a EDER NAIFE KLIUTSNICOFF pela presente mensagem 
instantânea, conforme cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126 e ID 25741437), 
para, responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de 
advogado constituído.
Também, INTIMO a parte acima nominada da decisão que indeferiu o pleito liminar, conforme cópia 
anexa.
CUMPRA-SE.
Santo Ângelo-RS, 01 de novembro de 2020.
 
 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 53/2020
 
 
De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO a ORESTES DE ANDRADE JUNIOR pela presente mensagem 
instantânea, conforme cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126 e ID 25741437), 
para, responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de 
advogado constituído.
Também, INTIMO a parte acima nominada da decisão que indeferiu o pleito liminar, conforme cópia 
anexa.
CUMPRA-SE.
Santo Ângelo-RS, 01 de novembro de 2020.
 
 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 54/2020

 

De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO a POLÍBIO BRAGA pela presente mensagem instantânea, 
conforme cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126 e ID 25741437), para, 
responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de advogado 
constituído.
CUMPRA-SE.
Santo Ângelo-RS, 01 de novembro de 2020.
 
 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 55/2020
 
 
De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO ao GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO pela presente mensagem 
instantânea, conforme cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126 e ID 25741437), 
para, responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de 
advogado constituído.
CUMPRA-SE.
Santo Ângelo-RS, 01 de novembro de 2020.
 
 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 56/2020
 
 
De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO a BRUNO WALTER HESSE pela presente mensagem instantânea, 
conforme cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126 e ID 25741437), para, 
responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de advogado 
constituído.
Também, INTIMO a parte acima nominada da decisão que indeferiu o pleito liminar, conforme cópia 
anexa.
CUMPRA-SE.
Santo Ângelo-RS, 01 de novembro de 2020.
 
 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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Em anexo
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 45º ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO – RS. 

 
PROCESSO Nº: 0600806-
56.2020.6.21.0045 
 
OBJETO: JUNTADA DE INFORMAÇÃO 
NOVA. 
 
COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO 

(PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), via 
procuradores firmatários, vem à presença de Vossa 
Excelência em JUNTADA DE INFORMAÇÃO NOVA, dizer e 
requerer o que segue: 

 
  Excelência, o requerido Grupo Sepé de 
Comunicação, com base na decisão proferida neste feito, lançou a seguinte nota: 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

https://www.gruposepe.com.br/index.php?m=noticia&a=detail&id=7461&mostrar=1&
fbclid=IwAR1BuPloOkoXDAe9_7T85HWLanWTu2KoehO807LvDrynJWM-3YLUG99WL9k 
 
 
  Como alertado a fake news será a tônica 
daqui adiante no pleito eleitoral, inclusive com os debates nos programas da rádio 
Sepé e veiculação no Jornal a Tribuna dos informes distorcidos. No entanto, o Grupo 
Sepé comete nova mentira leviana ao afirmar que prescrição e perdão são a mesma 
coisa. O judiciário eleitoral não pode permitir isso. 
 
  Em relação ao parecer do MP, acolhido 
pelo juízo na notícia crime acostada aos presentes autos, a nota afirma, em linguagem 
truncada – modo proposital – que o teria isentado de responsabilidade. Como é de 
conhecimento do juízo o parecer do MP foi CLARO, CRISTALINO ao AFIRMAR que a 
notícia do vídeo era falsa, conforme cópia em anexo, determinando a investigação 
para apurar a autoria. 
 
  Assim, a autora anexa aos autos cópia 
do parecer, para que seja considerado no julgamento. 
 

  Termos em que pede deferimento. 
 

  Santo Ângelo, 01 de novembro de 2020. 
  
Pp.:   Pp.: 
Thiago Gebert Garcia  Eduardo Macalli da Silva 

    OAB/RS 79.917     OAB/RS 83.063 
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Processo Judicial   0600804-86.2020.6.21.0045
Comarca de  Santo Ângelo
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Polo ativo: JACQUES GONCALVES BARBOSA, CPF nº 617.479.040-15

PROMOÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. Juíza:

Primeiramente, antes de adentrar a questão da autoria dos fatos noticiados, tem-

se por bem verificar se realmente se está diante de crime eleitoral.

A esse respeito, apesar de não restar descartado que a notícia veiculada envolva

ato moralmente reprovável (um prefeito municipal postular o reconhecimento de

prescrição de seus próprios débitos de IPTU),   o fato é que ela, por desbordar dos

limites da verdade, ao deixar de se ater apenas à postulação de reconhecimento de

prescrição de débito tributário que foi efetivada pelo candidato à reeleição, e afirmar

falsamente ter havido perdão de dívida própria, termina por veicular inverdades

irretorquivelmente capazes de exercerem influência no eleitorado, implicando assim, na

configuração do delito descrito no art. 323 do Código Eleitoral, se não na

caracterização do delito do art. 325 desse mesmo  codex.

Logo, em princípio, tem-se por comprovada materialidade de delito eleitoral.

Já a questão da identificação da autoria do fato ora noticiado se enquadra em

tormentoso contexto de dificuldades práticas que estão sendo geradas, em âmbito

mundial,  pelas novas tecnologias de comunicação à disposição da população em geral.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Procedimento nº 00874.000.583/2020 — Representação Criminal/Notícia de Crime

Av. Brasil, 1421, Bairro Centro, CEP 98801-590, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
Tel. (55) 33135367 — E-mail mpsangelo@mprs.mp.br
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A respeito de tais dificuldades, transcreve-se a seguinte lição de ALEXANDRE

BASÍLIO COURA (Basílio Coura, Alexandre; "A Nova Campanha Eleitoral 2020"; Editorain 

Mizuno; Belo Horizonte-MG; 2020; pp. 118 e ss.)

"Outro equívoco muito comum sobre o funcionamento da internet é quanto

aqueles que acreditam que qualquer pessoa pode ser identificada na Internet após

cometer um ilícito. Isso decorre de uma interpretação ingênua do funcionamento da rede,

uma ilusão na qual basta requerer os números IPs e 'voilá, conheça o seu ofensor'. Longe

disso. Existem técnicas de mascaramento profissionais que impedem em absoluto a

localização do responsável da postagem, exigindo investigação profissional, de nível

cinematográfico, para que haja qualquer  de descoberta e localização do malfeitorchance

digital. Além das próprias técnicas de ocultação de identificação e de rastros digitais, há

também uma deficiência na estrutura da internet, que ainda utiliza protocolos de versões

ultrapassadas que não permitem que cada computador tenha um número IP exclusivo e

contínuo (...)."

 No caso sob análise, o noticiante se limitou a afirmar que: " (...) tomou ciência de

divulgação de vídeo contendo informações falsas e distorcidas em grupos de 'what'sapp',

com 'animus caluniandia, difamandi e injuriandi', visando ganho eleitoral, de autoria

desconhecida, embora os narradores do vídeo, , sejam JOÃO BERNARDI eao que parece

FABIANE DE OLIVEIRA, ambos empregados do GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO, que

(sem grifos no original).apoia a candidatura de Bruno Hesse." 

Ou seja, não há certeza alguma a respeito da autoria dos fatos noticiados, e

tampouco são indicados elementos mínimos de provas aptos a levarem à sua

elucidação no presente momento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Procedimento nº 00874.000.583/2020 — Representação Criminal/Notícia de Crime
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Sendo assim, não há como, em absoluto, acolher-se o pedido de busca e

apreensão apresentado juntamente com a notitia criminis.

Sem embargo, é indispensável que seja remetida cópia do presente

procedimento à Autoridade Policial Federal, a fim de que adote diligências destinadas a

elucidar a autoria dos fatos noticiados, por envolverem crimes eleitorais.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO opina contrariamente ao deferimento de

medida de busca e apreensão e, de outro norte, requer seja oficiado à Autoridade

Policial Federal, com cópia integral do presente procedimento, requisitando-se a

instauração de IP para apurar delitos eleitorais contra a honra e/ou o delito descrito no

art. 323 do Código Eleitoral.

, .Santo Ângelo 31 de outubro de 2020
 

 

,José Garibaldi Evangelho Simões Machado
.Promotor de Justiça
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 
CERTIDÃO

 
Certifico que, em consulta ao site MBL News, não localizei a informação do CNPJ do site, endereço e 
também os dados para contato para envio da citação (telefone ou e-mail). Dou fé.  
Em 01/11/2020.
                                 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE, MBL NEWS
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

DESPACHO
 
 

Diante da certidão retro, intime-se a representante para que informe os dados 
apontados, a fim de possibilitar a inclusão e citação da representada.
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 
CERTIDÃO

 
Certifico que, nesta data, as citações foram enviadas através de mensagem WhatsApp conforme segue: 
Bruno W. Hesse- 99970-0022, Orestes de Andrade Júnior (51) 99950-7001, Políbio Braga (51) 98434-4403, 
Eder Naife 99647-9177 e Grupo Sepé 98111-0808. Comprovantes anexos. Dou fé. 
Em 01.11.2020.
                                  

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª 
ZONA DE SANTO ÂNGELO– RS 

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

BRUNO W. HESSE, já devidamente qualificado nos autos da representação 

em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, através de seu procurador signatário, 

apresentar, DEFESA AO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA proposto por 

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD 

e PCdoB), nos termos que seguem: 

I. FATOS 

A Coligação Avança Santo Ângelo ofereceu o presente pedido de direito de 

resposta, sob alegação de que o representado, supostamente, teria participado e 

divulgado fakenews a respeito de perdão de dívida de IPTU do candidato da 

Coligação requerente. 

 

Em sede de liminar os representados postularam a exclusão das 

publicações, porém, acertadamente, o pedido fora indeferido, tendo em vista que o 

conteúdo das publicações é verdadeiro, senão vejamos: 

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 
0600806-56.2020.6.21.0045. 

Processo 805-71: 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer 

apresentou representação por propaganda eleitoral irregular na internet contra 
Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e Coligação Avança Santo 
Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com conhecimento e 
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compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à questão do 
IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da 
coligação do opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer 
notícia nesse sentido. Pede em liminar a remoção. 

Processo 806-56: 
Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido 

de direito de resposta contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo 
Renovar para Crescer, Blog do Políbio Braga, Grupo Sepé de Comunicações e 
Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, referindo que os 
representados publicaram no dia de ontem notícia falsa de que o Prefeito, agora 
candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de 
pagamento do IPTU, quando na verdade houve requerimento de prescrição, 
submetido à apreciação da autoridade tributária, sem decisão do prefeito. 
Defendeu que é uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação 
de vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. Pede em 
liminar a remoção e publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido 
de remoção do processo 805-71. 

É o breve Relato dos dois processos. 
Decido. 
Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção 

mínima da Justiça Eleitoral nos atos de campanha, é assegurado o direito de 
resposta no caso de afirmações contra a honra dos candidatos ou conteúdo 
inverídico. 

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que 
reproduz o art. 58, caput, da Lei 9.504/97: 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado 
o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social. 

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo 
inverídico, com ampla divulgação de ambas as versões, por isso a decisão 
conjunta. 

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro. 
Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, 

do então prefeito, de reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 
2009 a 2014. 

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi 
levado a conhecimento do Ministério Público, que oficiou solicitando informações 
ao prefeito. 

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse 
não tenha publicado nas suas páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus 
apoiadores estão divulgando e explorando politicamente a questão. 

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de 
ambas as partes, são inverídicos, pois noticiam conteúdo de fundo verídico 
(prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado politicamente pela 
oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros 
inerentes à disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos. 
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Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de 
resposta, divulgando em seus meios, com ampla divulgação, tanto que há 
pedido de remoção recíproca, também entendo que não é caso de deferimento 
liminar de direito de resposta. 

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos. 
Intimem-se. 
Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos 

do art. 33 da Resolução TSE 23.608/2019. 
 

 

Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas manifestações dos 

apoiadores políticos da coligação requerida. 

II. DO MÉRITO 

De pronto, o representado ratifica os termos da defesa apresentada pela 

Coligação “Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer”. 

 

Ademais, o representado apenas divulgou notícia advinda do Grupo Sepé, e 

que, conforme já consignado pela Magistrada, não é inverídica.  

 

Ao contrário do afirmado pelo representante, o representado jamais 

caluniou, injuriou ou difamou seu candidato a Prefeito, tampouco divulgou 

informação falsa. 

 

A sociedade tal como nós a conhecemos, com todos os seus avanços, é 

decorrência da inconformidade e de lutas de classes e gêneros, sempre fundadas 

em críticas contrárias aos regimes estabelecidos e/ou atos/fatos ocasionadores de 

desarmonia social. Por este motivo, dentre outros, é que o direito de manifestação 

do pensamento (no qual se insere o direito de crítica) situa-se entre os direitos 

constitucionais fundamentais, nos termos do artigo no art. 220 e art. 5º, incisos IV e 

IX da Constituição Federal. 
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Não obstante, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, da 

Organização das Nações Unidas, uns dos grandes símbolos da conquista de direitos 

fundamentais, positiva em seu artigo 19 que: 

 

“1. Ninguém será molestado por suas opiniões. 
 
2.. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias 
de qualquer natureza, independentemente de considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer outro meio de sua escolha. 

 
3. O exercício do direito previsto no § 2º do presente artigo implicará 

deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar 
sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas 
em lei e que se façam necessárias para: 

 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
 
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas.” 

(grifamos) 

 

Dessa forma, é evidente que a publicação em comento não é inverídica, 

tampouco caluniosa, difamatória ou injuriosa, e deferir a exclusão é censurar o direto 

da livre manifestação de pensamento, tendo em vista que o representado apenas 

expõe sua opinião e repisa fatos verídicos e que podem ser acessados por qualquer 

pessoa na Prefeitura Municipal de Santo Ângelo. 

 

Destaca-se que a opinião e a informação não devem ser censuradas, pois 

emerge de fatos verídicos e expressa opinião pessoal do representado. Opinião no 

mínimo razoável, ante aos fatos analisados. O candidato da coligação representante 

é prefeito no Município de Santo Ângelo e em tal condição está sujeito a críticas e 

opiniões. 
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A pessoa pública – notadamente os políticos - e a pessoa que presta 

serviços na esfera pública, em qualquer esfera, sofre natural redução em sua esfera 

íntima e privada. Exatamente porque tais pessoas, seu comportamento na vida civil 

e todos os seus atos, estão sob permanente vigilância da sociedade. 

 

Discordar da opinião pessoal do representado é direito do representante e 

de qualquer cidadão. Entretanto, a discordância por si só não pode gerar a limitação 

da liberdade de pensamento do representado. Admitir raciocínio contrário impede, 

por evidente, a verbalização ou a publicação de quaisquer críticas e opiniões. 

 

Não obstante, os artigos 27, §11º e 38, caput e § 1° da Resolução do TSE 

23.610/2019 são claros ao positivar a livre manifestação de pensamento do eleitor 

deve sempre prevalecer, bem como que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser 

realizada com a menor interferência possível, a fim de privilegiar o debate 

democrático, senão vejamos: 

 
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de 

agosto do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).  
§ 11  A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou 

identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a 
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos 
sabidamente inverídicos 

 
 
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados 

na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate 
democrático (Lei n° 9.504/1 997, ad. 57-J). 

§ 1° Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet 
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam 
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas 
que participam do processo eleitoral 

 
 

Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 

Rio Grande do Sul e do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis: 
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ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. VÍDEOS 
HOSPEDADOS NO YOUTUBE. CANAL HUMORÍSTICO. CRÍTICAS E 
SÁTIRAS A CANDIDATO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
DESPROVIMENTO.  1. Os vídeos contêm crítica sarcástica às ações do 
candidato, utilizando–se de encenações exageradas e de imagens 
caricatas, que revestem a manifestação de comicidade.   2. O debate 
eleitoral suscitado por meio da arte, do humor ou da sátira deve ser 
especialmente protegido, de modo a auxiliar a formação de juízos críticos 
por parte do eleitor. 3. A prevalecer a tese dos recorrentes, os humoristas 
estariam impossibilitados de utilizar a sátira e o exagero para expor críticas às 
ações, às posições políticas e às pessoas dos candidatos, o que se apresenta 
como verdadeiro contrassenso no ambiente plural de debate de ideias que 
caracteriza o regime democrático.  4. Recurso desprovido. 

(Representação nº 060096930, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, 
Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018) 

 
 
 
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO 2010. PROPAGANDA 

ELEITORAL ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. 
ENTIDADE SINDICAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. ENSINO. GREVE. 
DISCURSO. NATUREZA POLÍTICA. PROVIMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, para a caracterização da 
propaganda eleitoral extemporânea é necessário que se leve a conhecimento 
geral a ação política que se pretende desenvolver, as razões pelas quais o 
beneficiário seria o mais apto ao exercício da função pública ou o pedido de 
votos. 

2. A manifestação realizada por trabalhadores do sistema oficial de 
ensino do Estado de São Paulo, reunidos no exercício do direito de greve, 
ainda que resulte em críticas de natureza política, está respaldada pela 
liberdade de manifestação garantida pelo art. 5º, IV, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e não atrai a incidência da penalidade 
prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 

3. Recursos providos para julgar improcedente a representação. 
(Representação nº 69936, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi, 

Publicação:  RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume  25, Tomo  3, 
Data 15/05/2014, Página 167) 

 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. REPRESENTAÇÃO. 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. REDES SOCIAIS. 
FACEBOOK E INSTAGRAM. PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
PRELIMINARES AFASTADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. NOTICIADAS SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. 
CRÍTICAS À GESTÃO. NÃO ULTRAPASSADO O LIMITE LEGAL. EXERCÍCIO 
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DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 
PROVIMENTO. 

  1. Representação eleitoral por suposta propaganda negativa 
extemporânea, em razão de publicações realizadas em perfil do representado, 
nas redes sociais Facebook e Instagram, com conteúdo ofensivo a pré-
candidato.  

 2. Preliminares afastadas. 2.1. Incompetência da justiça eleitoral. O art. 27 
da Resolução TSE n. 23.610/19 determina que a manifestação de eleitor que 
ofenda à honra ou à imagem de candidatos e partidos, ou divulgue fatos 
sabidamente inverídicos – propaganda negativa – pode ser limitada pela 
Justiça Eleitoral. Na mesma linha, o § 2º da norma autoriza que sejam 
sindicadas as manifestações relacionadas a pré candidatos – propaganda 
extemporânea, como é o caso dos autos. Na espécie, a mensagem indicada 
na exordial refere-se ao pré-candidato ao cargo de prefeito e a partido político. 
Assim, tratando-se de alegação de existência de manifestação ofensiva a 
partido e pré candidato, é competente a Justiça Eleitoral para conhecer do 
pedido. 2.2. Ilegitimidade passiva. Considerando a possibilidade de que o 
eleitor produza eventual manifestação ofensiva, o recorrido está legitimado 
para estar no polo passivo da demanda, respondendo por atos que desbordem 
dos limites da livre manifestação.  

 3. O inc. IV do art. 1º da Emenda Constitucional n. 107/20 proíbe a 
veiculação de propaganda eleitoral até o 26 de setembro do corrente ano. 
Contudo, o art. 3º da Resolução TSE n. 23.610/19, que regulamenta a 
propaganda eleitoral para as eleições de 2020, reproduzindo teor do art. 36-A 
da Lei n. 9.504/97, possibilita que os pretensos candidatos desenvolvam ações 
que, embora ocorram antes do aludido prazo, não configuram propaganda 
antecipada. Antes do prazo mencionado, está vedado o pedido de voto e, por 
decorrência lógica, sua modalidade negativa, o pedido de “não voto”. Ademais, 
o art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 estabelece que a livre 
manifestação do pensamento somente é passível de limitação quando ofender 
a honra ou a imagem ou divulgar fatos sabidamente inverídicos sobre 
candidatos, partidos ou coligações, ainda que antes do início do período da 
propaganda eleitoral. Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral já se 
posicionou no sentido de que a propaganda antecipada negativa também se 
configura por divulgação de publicação, antes do período permitido, com 
ofensa à honra de possível futuro candidato.  

 4. No caso dos autos, o recorrente noticia supostas irregularidades 
em um convênio e a devolução de valores que teria sido ocasionada em 
razão disso. Evidenciada crítica à gestão em relação a um convênio. 
Ausente ataque direto à pessoa do então pré-candidato, mas apenas 
insinuação de que não seria um bom administrador. A manifestação 
também não pode ser considerada “fato sabidamente inverídico”, visto 
que existem controvérsias acerca do convênio noticiado na publicação. 
Ademais, ausentes evidências de impulsionamento, pois utilizados 
recursos disponíveis aos eleitores em geral – rede social Facebook e 
perfil de Instagram. Evidenciado o exercício da liberdade de expressão, 
não ultrapassado limite legal. Reforma da sentença. Improcedência da 
representação.  
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 5. Provimento. (Recurso Eleitoral n 060010009, ACÓRDÃO de 
21/10/2020, Relator(aqwe) ROBERTO CARVALHO FRAGA, Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/10/2020 ) 

 

Destarte, restam totalmente descabidos e inverídicos os fundamentos 

trazidos na peça inicial, tendo em vista que os fatos publicados são verídicos e que 

nenhum tipo de ofensa foi desferida, devendo ser a presente representação julgada 

improcedente. 

 

Diante de todo o exposto, o único caminho para pedido de direio de resposta 

é  a total improcedência.  

III. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer: 

 

a) Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva; 

b) No mérito, seja julgada improcedente a representação. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Santo Ângelo, 2 de novembro de 2020. 

 

 

Vanir de Mattos                    

OAB/RS 32.692                          
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Excelência, conforme certidão 28610622 de que não foi encontrado o CNPJ, endereço, telefone e e-mail do 
MBL, a parte representante junta aos autos a certidão com os dados solicitados,bem como informa que o e-
mail para contato é falecom@mbl.org.br.

 

 

Santo Ângelo, 02 de outubro de 2020.

 

Eduardo Macalli da Silva

OAB/RS 83.063
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EXMO(A). SR(A). DR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 45ª ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO - RS 

 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 0600806-56.2020.6.21.0045 
 
 
 
 
 
 
 

EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, brasileiro, solteiro, instrutor 

de Educação Física, inscrito no CPF sob nº 820.983.600-53, 

portador do RG nº 5062942783SSP-RS, residente e 

domiciliado na Travessa João Meller, 1987, nesta cidade de 

Santo Ângelo - RS, neste ato representada por seus 

procuradores que abaixo subscrevem, nos termos da 

procuração juntada ao Evento nº 18, apresentar a presente 

 

CONTESTAÇÃO 

 
em face do pedido de Direito de Resposta proposto pela 

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, 

REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), já qualificada nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 
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I. DOS FATOS 

 

Trata-se de Pedido de Direito de Resposta, formulado pela 

Coligação requerente, na qual postula a retirada de um vídeo produzido pelo 

Requerido e, além disso, que o mesmo publique em seu perfil no Facebook uma 

nota de “direito de resposta” redigida pela Coligação Requerente. 

 

Recebida a inicial, o MM. Juízo INDEFERIU a antecipação de 

tutela pleiteada. 

 

Por conseguinte, e a fim de delinear os fatos e 

acontecimentos, o Requerido se insurge à versão apresentada pela Coligação 

Requerente, através desta peça de defesa, com base nos motivos que passa a 

esclarecer. 

 

 

II. DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA VERDADE DOS FATOS NARRADOS 

 

É RIDÍCULO, NOBRE JULGADORA, TER QUE 

CONTESTAR UMA AÇÃO DESTE TIPO. Entende-se, por óbvio, que a Constituição 

Federal1 faculta a qualquer cidadão o acesso ao Poder Judiciário, por mais absurda 

que seja a tese que pretenda defender – e é o que ocorre no presente caso. 

 

                                                 
1 Art. 5º. ................ 
................ 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
................ 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
................ 
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De outro norte, “esquece” a Coligação Requerente que a 

mesma Carta Magna também assegura ao Requerido o direito de livre expressão: 

 

 
Art. 5º. ............... 
............... 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;   
............... 

 

 

E é exatamente com base na liberdade de manifestação de 

pensamento que o Requerido expressou-se, em seu perfil do Facebook. As palavras 

proferidas pelo Requerido em seu Facebook foram exatamente estas: 

 

 

Bom dia, Santo Ângelo! Hoje a notícia que está bombando (sic) é a do 
nosso prefeito, né (sic), que resolveu perdoar a própria dívida, né (sic). 
Olha a notícia: Prefeito de Santo Ângelo será investigado por perdoar a 
própria dívida tributária. Jacques Barbosa teria deixado de pagar o IPTU 
de seus imóveis. O que aconteceria se eu não pagasse o IPTU, né (sic)? 
Solicitando o conhecimento de prescrição da própria dívida. Que tipo de 
exemplo o prefeito passa ao cidadão, hein (sic)? Que tipo de exemplo, 
né (sic)? Não honra os seus compromissos e permite a prescrição da 
própria dívida? Olha! Bom, o nosso prefeito foi denunciado ao Ministério 
Público, né (sic), pessoal, por reconhecer a extinção da própria dívida de 
IPTU. A própria dívida de IPTU! Os débitos de IPTU do nosso querido 
prefeito Jacques Barbosa chega (sic) a R$ 15.884,00. Sendo que o 
salário mensal do nosso querido prefeito é de R$ 19.500,00. Dezenove 
mil e quinhentos reais ganha o nosso prefeito, (...) o suficiente para 
honrar os seus compromissos com a população aqui de Santo Ângelo. 
Esse é o nosso chefe do Executivo, que representa o nosso município, e 
que está querendo reeleição, de novo! A pergunta que eu faço é a 
seguinte: o que acontece quando você não paga o seu IPTU? 
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O entendimento do E. STF sobre o instituto do direito de 

resposta está cristalizado no julgamento da ADPF 1302, e pode ser balizado e 

resumido pela seguinte manifestação do E. Relator, Ministro Carlos Ayres Britto: 

 

 

O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de 

retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê 

ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme 

estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma essa, 

´de eficácia plena e de aplicabilidade imediata’, conforme classificação 

de José Afonso da Silva. ‘Norma de pronta aplicação’, na linguagem de 

Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres de Britto, em obra doutrinária 

conjunta”. 

 

 

Ocorre que, no presente caso, NÃO HÁ NADA A SE 

RETIFICAR. AS INFORMAÇÕES VEICULADAS PELO REQUERIDO SÃO 

VERDADEIRAS E RECONHECIDAS PELA PRÓPRIA COLIGAÇÃO 

REQUERENTE, AO ENTRANHAR NOS AUTOS O SEGUINTE DOCUMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 entendimento do E. STF sobre o instituto do direito de 
                                                 
2
 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento – ADPF 130. Relator: Ministro Carlos Ayres de Britto. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411. Acesso em: 02 novembro 

2020. 
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Resta, portanto, DEVIDAMENTE COMPROVADO que o 

ALCAIDE, ora POSTULANTE À REELEIÇÃO PELA COLIGAÇÃO REQUERENTE, 

permitiu – direta ou indiretamente – operar-se o “fenômeno” da prescrição sobre 

débitos tributários DE SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE, E FEZ USO DESTA 

“PRESCRIÇÃO” EM SEU PRÓPRIO PROVEITO.  

 

Estes fatos, por si só, SÃO DE EXTREMA GRAVIDADE E 

DEVEM VIR À PÚBLICO A QUALQUER TEMPO, MAS ESPECIALMENTE EM 

PERÍODO ELEITORAL, no qual o ALCAIDE responsável (direta ou indiretamente 

pelos fatos, mas diretamente beneficiário dos mesmos) concorre à reeleição. Desta 

forma, a informação trazida pelo Requerido é totalmente verídica, não se 

demonstrando viável a concessão do direito de resposta pleiteado. 

 

O direito de resposta, como dito alhures, se presta a corrigir 

informação inverídica ou que exceda a liberdade de manifestação de pensamento 

preconizada por nossa Carta Magna. O que o Requerido fez não transbordou, em 

momento algum, dos limites da autorização estampada em cláusula pétrea de nossa 

Carta Magna. Logo, não há como autorizar-se a concessão do direito de resposta 

pleiteado pela Coligação Requerente sem ferir de morte o inciso IV do art. 5º da 

Constituição Federal. 

 

 

III. DOS PEDIDOS 

 
Ante todo o exposto nesta peça de defesa, respeitosamente 

REQUER-SE: 
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a) Seja julgada totalmente improcedente o presente PEDIDO 

DE RESPOSTA, eis que os fatos narrados pelo 

REQUERIDO são verídicos e não transbordaram da 

autorização concedida pelo inciso IV do art. 5º da CF/88; 

 

b) Seja a coligação requerente condenada a suportar o ônus 

sucumbencial, com pagamento das respectivas despesas 

de processo, indenização do requerido em eventuais custas 

processuais que venham a ter com o processo, bem como 

a estipulação de honorários advocatícios, arbitrados por 

Vossa Excelência; 

 

c) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidas, máxime provas documentais, periciais, 

testemunhais, e depoimentos pessoais, nos momentos 

processuais oportunos, bem como juntada posterior de 

documentos que se fizerem necessários, requerendo desde 

já a juntada dos documentos que acompanham em anexo à 

presente; 

 
d) Requer seja concedida a AJG ao requerido, nos termos do 

art. 98 do CPC, por não ter condições de arcar com as 

despesas processuais, especialmente sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família. 

 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Cerro Largo - RS, 2 de novembro de 2020. 

 
 
 

JAIRO SEGER 
OAB/RS 59.135 

PATRICK JOSÉ DAMKE 
OAB/RS 85.359 
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no 
documento de ID 30237640 e 35155295 - procuração. DOU FÉ.

 Em 02.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE, MBL NEWS
Advogados do(a) REQUERIDO: PATRICK JOSE DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692
 
 

 

 

CITAÇÃO POR MENSAGEM INSTANTÂNEA N. 57/2020
 

 
De ordem da Doutora MARTA MARTINS MOREIRA, Juíza Eleitoral desta 045ª Zona, com fundamento na 
Resolução TRE-RS n. 347/2020, CITO o site MBL News pela presente mensagem instantânea, conforme 
cópias da decisão e documentos que seguem anexos (ID 25919126, ID 25741437, ID 27425062), para, 
responder no prazo de 1 (um) dia, diretamente nos autos do processo em epígrafe, por meio de advogado 
constituído. 
 
CUMPRA-SE.

 
Santo Ângelo-RS, 02 de novembro de 2020.

 
MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS, 

Chefe de Cartório. 
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 
CERTIDÃO

 
Certifico que, nesta data, a Citação n. 57/2020 (ID 35838423) foi enviada para o e-mail informado - 
falecom@mbl.org.br, conforme comprovação anexa. Dou fé. 
Em 02.11.2020.
                                  

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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Assunto: CITAÇÃO DR 0600806-56.2020.6.21.0045
De: 045ª Zona Eleitoral - Santo Ângelo <zon045@tre-rs.jus.br>
Data: 02/11/2020 15:33
Para: falecom@mbl.org.br

AO SITE MBL NEWS

De ordem da Exma. Sra. Juíza Eleitoral da 045ª ZE - Santo Ângelo, CITO o site MBL News,
através do presente e-mail, conforme Citação e demais anexos.

Marivani Gehm Gonçalves Medeiros
Chefe de Cartório da 45ª ZE

Anexos:

Citação MBL.pdf 58,2KB

Decisão (36).pdf 42,2KB

Decisão (37).pdf 36,8KB

Inicial.pdf 2,2MB

CITAÇÃO DR 0600806-56.2020.6.21.0045  

1 of 1 02/11/2020 15:36
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Assunto: Successful Mail Delivery Report
De: MAILER-DAEMON@tre-rs.gov.br (Mail Delivery System)
Data: 02/11/2020 15:35
Para: zon045@tre-rs.jus.br

This is the mail system at host rsmail.tre-rs.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

                   The mail system

<falecom@mbl.org.br>: delivery via spamassassin: delivered via spamassassin

    service

Reporting-MTA: dns; rsmail.tre-rs.gov.br

Original-Envelope-Id: <eb44687c-41ff-e46d-9585-8d6c9d498e12@tre-rs.jus.br>

X-Postfix-Queue-ID: 045BA194023E

X-Postfix-Sender: rfc822; zon045@tre-rs.jus.br

Arrival-Date: Mon,  2 Nov 2020 15:35:16 -0300 (-03)

Final-Recipient: rfc822; falecom@mbl.org.br

Original-Recipient: rfc822;falecom@mbl.org.br

Action: relayed

Status: 2.0.0

Diagnostic-Code: X-Postfix; delivery via spamassassin: delivered via

    spamassassin service

Return-Path: <zon045@tre-rs.jus.br>

Received: from [10.151.45.55] (unknown [10.151.45.55])

by rsmail.tre-rs.gov.br (Postfix) with ESMTPA id 045BA194023E

for <falecom@mbl.org.br>; Mon,  2 Nov 2020 15:35:16 -0300 (-03)

To: falecom@mbl.org.br

From: =?UTF-8?Q?045=c2=aa_Zona_Eleitoral_-_Santo_=c3=82ngelo?=

<zon045@tre-rs.jus.br>

Subject: =?UTF-8?B?Q0lUQcOHw4NPIERSIDA2MDA4MDYtNTYuMjAyMC42LjIxLjAwNDU=?=

Organization: TRE-RS

Message-ID: <eb44687c-41ff-e46d-9585-8d6c9d498e12@tre-rs.jus.br>

Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?045=c2=aa_Zona_Eleitoral_-_Santo_?=

 =?UTF-8?Q?=c3=82ngelo?= <zon045@tre-rs.jus.br>

Date: Mon, 2 Nov 2020 15:33:42 -0300

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101

 Thunderbird/60.3.0

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed;

 boundary="------------C9E4E74FC304FB97F078D6A5"

Content-Language: pt-BR

Successful Mail Delivery Report  

1 of 1 02/11/2020 15:35
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE CNPJ

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do CNPJ constante no documento de ID 
35161497. DOU FÉ.

 Em 02.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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PROCURAÇÃO

 

OUTORGANTE:           ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, brasileiro, casado, 

jornalista, portador da cédula de identidade nº 6059528437, inscrito no CPF/MF sob 

nº 926.762.780-53, residente e domiciliado na Avenida João Salomoni, nº 500, Casa 

60, Vila Nova, Porto Alegre, RS, CEP 91.740-830.

 

OUTORGADA:            ELISÂNGELA HESSE, OAB/RS 54.325, brasileira, 

casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 3047800176,  inscrita no 

CPF/MF sob nº 654.686.270-0, com escritório na Avenida João Salomoni, nº 500, 

Casa 60, Vila Nova, Porto Alegre, RS, CEP 91.740-830.

 

PODERES:       O Outorgante nomeia e constitui os Outorgados acima qualificados como seus bastante 

procuradores, com os poderes do mandato ad judicia para o foro em geral e, extra judicia perante órgãos da 

administração direta ou indireta da União, dos Estados, Municípios, pessoas jurídicas de direito privado e 

quaisquer pessoas físicas perante as quais se apresentarem com o presente instrumento, bem como poderes 

especiais de transigir, desistir, receber pagamentos e/ou alvarás, dar e receber quitação, firmar compromisso, 

inclusive o de inventariante e de testamenteiro; de requerer gratuidade judiciária, podendo substabelecer os 

poderes ora outorgados, no todo ou em parte, com ou sem reservas.

FIM ESPECIAL: representar o Outorgante na Representação Eleitoral nº 0600806-56.2020.6.21.0045, em 

trâmite na Justiça Eleitoral.

 

Porto Alegre, 02 de novembro de 2020.

 

 

ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª ZONA DE SANTO 
ÂNGELO– RS

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

ORESTES DE ANDRADE JÚNIOR, já devidamente qualificado nos autos da representação em epígrafe, 
vem perante Vossa Excelência, através de sua procuradora signatária, apresentar, DEFESA AO PEDIDO 
DE DIREITO DE REPOSTA proposto por COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, 
PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), nos termos que seguem:

               I.            dos FATOS

A Coligação Avança Santo Ângelo ofereceu o presente pedido de direito de resposta, sob alegação de que o 
representado, supostamente, teria participado e divulgado fakenews a respeito de perdão de dívida de IPTU 
do candidato da Coligação requerente.

 

Em sede de liminar os representados postularam a exclusão das publicações, porém, acertadamente, o 
pedido fora indeferido, tendo em vista que o conteúdo das publicações é verdadeiro, senão vejamos:

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 0600806-56.2020.6.21.0045.

Processo 805-71:

Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou representação por 
propaganda eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e 
Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com conhecimento e 
compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à questão do IPTU, com imputação 
inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da coligação do opositor Bruno Hesse, sem que a 
coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pede em liminar a remoção.

Processo 806-56:

Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de direito de resposta contra a 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer, Blog do Políbio Braga, Grupo Sepé 
de Comunicações e Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, referindo que os representados 
publicaram no dia de ontem notícia falsa de que o Prefeito, agora candidato, Jacques Barbosa, perdoou 
a si mesmo quanto à obrigação de pagamento do IPTU, quando na verdade houve requerimento de 
prescrição, submetido à apreciação da autoridade tributária, sem decisão do prefeito. Defendeu que é 
uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação de vídeos e mensagens nas redes sociais 
e grupos de wattsapp. Pede em liminar a remoção e publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o 
pedido de remoção do processo 805-71.
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É o breve Relato dos dois processos.

Decido.

Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção mínima da Justiça Eleitoral nos 
atos de campanha, é assegurado o direito de resposta no caso de afirmações contra a honra dos 
candidatos ou conteúdo inverídico.

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que reproduz o art. 58, caput, da Lei 
9.504/97:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito de resposta 
ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, 
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social.

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo inverídico, com ampla divulgação de 
ambas as versões, por isso a decisão conjunta.

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro.

Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do então prefeito, de 
reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 2014.

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado a conhecimento do 
Ministério Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito.

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse não tenha publicado nas suas 
páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus apoiadores estão divulgando e explorando politicamente 
a questão.

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de ambas as partes, são inverídicos, pois 
noticiam conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado politicamente 
pela oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros inerentes à disputa do pleito 
eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos.

Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de resposta, divulgando em seus meios, 
com ampla divulgação, tanto que há pedido de remoção recíproca, também entendo que não é caso de 
deferimento liminar de direito de resposta.

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos.

Intimem-se.

Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos do art. 33 da Resolução TSE 
23.608/2019.

 

Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas manifestações do jornalista ora representado.
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II.            nO MÉRITO

Desde já, cumpre informar que o representado não possui qualquer participação na preparação e na 
divulgação das notícias ora impugnadas, de forma que as imputações trazidas ao corpo a peça portal é 
completamente destituída de sentido, pois são afirmações sem provas realizadas pela representante.  

 

Não obstante, conforme explicitado pela Magistrada e até mesmo confirmado pela Coligação 
representante em sua inicial quando refere que o Prefeito Jacques Barbosa se valeu do instituto da 
prescrição, não se trata de notícia inverídica, considerando que o  mesmo não pagou seus impostos. 
Assim, os fatos relatados no vídeo compartilhado são verdadeiros e a liberdade e expressão e o direito à 
informação são direitos de todo e qualquer cidadão e eleitor.

II.a DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO CIDADÃO E 
ELEITOR

O direito à liberdade de expressão está insculpido no artigo 5º, inciso X, que refere que é livre a expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

 

Ainda, no âmbito do direito eleitoral também é garantido de forma ampla o direito à liberdade de expressão, 
a fim de que não se cometa censura, pois o entendimento esculpido no art. 38 da Resolução TSE n.º 
23.610/19 a respeito do debate democrático, é de interferência mínima, de maneira que a retirada de 
conteúdo da internet deverá ocorrer somente quando se tratar de algo grotesco e grave o suficiente a 
prejudicar a normalidade do pleito, ou ainda, quando for expressamente vedado pela legislação eleitoral.

 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada 
com a menor interferência possível no debate democrático. 
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de 
remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão 
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que 
participam do processo eleitoral. 
(...)

 

Caso clássico em que se observa o amplo direito de liberdade de expressão é aquele em que imagens foram 
alteradas colocando-se o bigode de Hitler no Presidente Jair Bolsonaro. O TSE entendeu que não caberia 
direito de resposta por parte de Jair Bolsonaro, pois “É possível presumir, sem maior esforço de 
interpretação, que o chargista e o jornalista que reproduz tal material em seu blog querem expressar 
crítica às posições do candidato nesses dois temas, o que se coloca no campo da liberdade de expressão e 
de opinião" (Representação 0600946-84).
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Ensina José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo, 16 ed., São Paulo, Atlas, 2020, p. 151):

 

A livre circulação de ideias, pensamentos, valorações, opiniões e críticas promovida pela liberdade 
de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um espaço público de debate, e, 
portanto, para a democracia e o Estado Democrático. Sem isso, a verdade sobre os candidatos e 
partidos políticos pode não vir à luz, prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-
se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e 
insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes do pensamento 
majoritário.

 

Veja-se que o art. 58 da 23.610/2019, por sua vez, invocado pelo representante como fundamento legal no 
presente pedido de direito de resposta, em nada veda a manifestação que aqui se coloca em exame, vejamos:

 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a 
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem 
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social.

 

Ou seja, extrai-se de todo o ocorrido que, após o site do MBL, o blog do jornalista Políbio Braga e o 
Grupo Sepé terem noticiado fatos que são sabidamente verdadeiros, de domínio comum, 
publicamente assumido pelo Prefeito Jacques Barbosa em suas redes sociais, começou a circular o 
referido vídeo em vários grupos de Whatsapp, postado por muitas pessoas, de diversas sendas 
políticas. Foi assim que o representado teve acesso ao mesmo, recebeu por Whatsapp.

 

Desde então, apoiadores da Coligação representante e da Coligação opositora tem expressado sua opinião e 
apoio a ambas as candidaturas, o que não ocasiona qualquer abalo à isonomia no pleito eleitoral, tampouco é 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

 

Os representantes tentam a qualquer custo imputar as notícias veiculadas nos sites e blogs ao ora 
representado, afirmando que tem cunho de NOTÍCIA INVERÍDICA – FAKE NEWS – FATO FALSO. O 

desespero é tanto, tendo em vista a situação fática (a vexatória história de um prefeito que não 

pagou seu IPTU e lesou o erário que administra), que a tese se firma apenas na utilização da 

palavra PERDÃO em detrimento de PRESCRIÇÃO.

 

Ora Excelência, como já dito alhures, não caberia aqui nem fazer esse juízo de valoração, pois quando o 
Prefeito Jacques Barbosa se valeu do instituto da prescrição, palavra do âmbito jurídico, desconhecida do 
cidadão médio, para não pagar seu IPTU, o resultado prático obtido foi o mesmo, não desembolsou o valor 
do tributo que não pagou, se beneficiou, se perdoou ou teve o perdão de seus subalternos – que 
obviamente não puderam se opor ao seu desejo fisicamente manifesto e assinado em pedido de 
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reconhecimento de prescrição.

A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos, entre eles o da objetividade, evitando termos 

literários, como metáforas e linguagem conotativa. Isso acontece porque a mensagem deve ser 

transmitida de maneira clara, a fim de que o leitor não tenha dificuldade de compreender aquilo que está 

sendo dito ou lido. A simplicidade da linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos no registro 

formal da língua, evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos.

Há termos que só têm significação no âmbito do Direito e não tem significação fora dele, como as 

palavras usucapião, acórdão, e há ainda as aquelas em latim, utilizadas com frequência pelos 

operadores do direito. Exemplo disso é a palavra PRESCRIÇÃO, ninguém sabe o que é!

É fato que a linguagem jurídica não é facilmente compreendida por um não jurista. Aquele que possui a 

linguagem comum não a compreende e a comunicação do direito encontra um obstáculo no anteparo 

linguístico porque está fora do circuito natural de compreensão.

Nem por isso, as notícias são falsas, porque o fato é verídico. O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 
assim refere:

 

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição 
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet 
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos 
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. § 2º O disposto no § 1º deste artigo se 
aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste 
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e 
democrático.

 

 

Portanto, sabido que os fatos são verídicos, não cabe qualquer direito de resposta pelo compartilhamento do 

vídeo recebido, já que não é desinformação e não causa qualquer desequilíbrio ao pleito, pois a verdade 

é só uma: o Prefeito não pagou o IPTU se valendo do cargo de administrador municipal 
e quando teve conhecimento ou oportunidade assinou pedido de prescrição; ficou com o dinheiro no bolso; 
se beneficiou; se perdoou, tudo é a mesma coisa, obteve proveito.   

 

Em casos que tais, o Ministério Público tem agido com mão de ferro já que há dano ao erário: 
https://mppr.mp.br/2020/04/22523,11/MPPR-propoe-acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito-de-Barra-do-
Jacare-que-causou-prejuizo-ao-erario-por-nao-cobrar-dividas-de-IPTU.html

II.b DA LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO 

https://mppr.mp.br/2020/04/22523,11/MPPR-propoe-acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito-de-Barra-do-Jacare-que-causou-prejuizo-ao-erario-por-nao-cobrar-dividas-de-IPTU.html
https://mppr.mp.br/2020/04/22523,11/MPPR-propoe-acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito-de-Barra-do-Jacare-que-causou-prejuizo-ao-erario-por-nao-cobrar-dividas-de-IPTU.html
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DO JORNALISTA

Como já referido acima, o direito à liberdade de expressão está em nossa Constituição Federal e é garantido 
de forma ampla.

              Sabido e consabido que o representado é jornalista, e conforme o Código de Ética do Jornalista 
Brasileiro é dever do jornalista lutar pela liberdade de pensamento e de expressão:

Art. 6º É dever do jornalista:

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos;

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;

IV - defender o livre exercício da profissão;

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão;

(...)

 

O mesmo código de ética traz insculpido em seu artigo 4º, que o compromisso fundamental do jornalista é 
com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela 
sua correta divulgação.

Assim, estando os fatos do vídeo compartilhado em consonância com os fatos apurados e já relatados na 
decisão que indeferiu a liminar, não há que se falar em direito de resposta.

Aliás, conforme muito bem colocado pela Nobre Magistrada, cada um já está  exercer seu direto de 
resposta, considerando que ambos já divulgaram amplamente à população o seu ponto de vista acerca 
da situação/fato, que, repisa-se, É VERÍDICA.

 

Diante de todo o exposto, o único caminho para pedido de direio de resposta é  a total improcedência.

           III.            DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a)      Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva;
b)      No mérito, seja julgada improcedente a representação.
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Nesses termos,

pede e espera deferimento.

 

Santo Ângelo, 02 de novembro de 2020.

 

 

 

Elisângela Hesse

OAB/RS 54.325
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª ZONA DE SANTO ÂNGELO– 
RS 

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

ORESTES DE ANDRADE JÚNIOR, já devidamente qualificado nos autos da 

representação em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, através de sua procuradora 

signatária, apresentar, DEFESA AO PEDIDO DE DIREITO DE REPOSTA proposto por 

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), nos 

termos que seguem: 

I. DOS FATOS 

A Coligação Avança Santo Ângelo ofereceu o presente pedido de direito de 

resposta, sob alegação de que o representado, supostamente, teria participado e divulgado 

fakenews a respeito de perdão de dívida de IPTU do candidato da Coligação requerente. 

 

Em sede de liminar os representados postularam a exclusão das publicações, 

porém, acertadamente, o pedido fora indeferido, tendo em vista que o conteúdo das 

publicações é verdadeiro, senão vejamos: 

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 0600806-
56.2020.6.21.0045. 

Processo 805-71: 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou 

representação por propaganda eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves 
Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que foi 
publicado na página do PDT, com conhecimento e compartilhamento dos representados, 
notícia falsa, relativamente à questão do IPTU, com imputação inverídica de que a 
disseminação seria de iniciativa da coligação do opositor Bruno Hesse, sem que a 
coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pede em liminar a remoção. 

Processo 806-56: 
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Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de 
direito de resposta contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para 
Crescer, Blog do Políbio Braga, Grupo Sepé de Comunicações e Orestes de Andrade Junior 
e Eder Naife Kliutsnicoff, referindo que os representados publicaram no dia de ontem 
notícia falsa de que o Prefeito, agora candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo 
quanto à obrigação de pagamento do IPTU, quando na verdade houve requerimento de 
prescrição, submetido à apreciação da autoridade tributária, sem decisão do prefeito. 
Defendeu que é uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação de vídeos 
e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. Pede em liminar a remoção e 
publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido de remoção do processo 
805-71. 

É o breve Relato dos dois processos. 
Decido. 
Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção mínima 

da Justiça Eleitoral nos atos de campanha, é assegurado o direito de resposta no caso de 
afirmações contra a honra dos candidatos ou conteúdo inverídico. 

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que reproduz o 
art. 58, caput, da Lei 9.504/97: 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de 
comunicação social. 

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo inverídico, 
com ampla divulgação de ambas as versões, por isso a decisão conjunta. 

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro. 
Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do 

então prefeito, de reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 
2014. 

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado 
a conhecimento do Ministério Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito. 

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse não tenha 
publicado nas suas páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus apoiadores estão 
divulgando e explorando politicamente a questão. 

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de ambas as 
partes, são inverídicos, pois noticiam conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU 
do atual prefeito, explorado politicamente pela oposição), cada qual dando uma 
conotação/versão, com exageros inerentes à disputa do pleito eleitoral, ao qual os 
candidatos estão sujeitos. 

Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de resposta, 
divulgando em seus meios, com ampla divulgação, tanto que há pedido de remoção 
recíproca, também entendo que não é caso de deferimento liminar de direito de 
resposta. 

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos. 
Intimem-se. 
Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos do art. 

33 da Resolução TSE 23.608/2019. 
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Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas manifestações do 

jornalista ora representado.  

II. NO MÉRITO 

Desde já, cumpre informar que o representado não possui qualquer participação na 

preparação e na divulgação das notícias ora impugnadas, de forma que as imputações 

trazidas ao corpo a peça portal é completamente destituída de sentido, pois são afirmações 

sem provas realizadas pela representante.   

 

Não obstante, conforme explicitado pela Magistrada e até mesmo confirmado pela 

Coligação representante em sua inicial quando refere que o Prefeito Jacques Barbosa se 

valeu do instituto da prescrição, não se trata de notícia inverídica, considerando que o  

mesmo não pagou seus impostos. Assim, os fatos relatados no vídeo compartilhado são 

verdadeiros e a liberdade e expressão e o direito à informação são direitos de todo e 

qualquer cidadão e eleitor. 

II.a DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO CIDADÃO E ELEITOR 

O direito à liberdade de expressão está insculpido no artigo 5º, inciso X, que refere 

que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.  

 

Ainda, no âmbito do direito eleitoral também é garantido de forma ampla o direito 

à liberdade de expressão, a fim de que não se cometa censura, pois o entendimento 

esculpido no art. 38 da Resolução TSE n.º 23.610/19 a respeito do debate democrático, é de 

interferência mínima, de maneira que a retirada de conteúdo da internet deverá ocorrer 

somente quando se tratar de algo grotesco e grave o suficiente a prejudicar a normalidade 

do pleito, ou ainda, quando for expressamente vedado pela legislação eleitoral. 
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Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet 
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.  
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens 
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em 
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais 
ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.  
(...) 

 

Caso clássico em que se observa o amplo direito de liberdade de expressão é aquele 

em que imagens foram alteradas colocando-se o bigode de Hitler no Presidente Jair 

Bolsonaro. O TSE entendeu que não caberia direito de resposta por parte de Jair Bolsonaro, 

pois “É possível presumir, sem maior esforço de interpretação, que o chargista e o 

jornalista que reproduz tal material em seu blog querem expressar crítica às posições do 

candidato nesses dois temas, o que se coloca no campo da liberdade de expressão e de 

opinião" (Representação 0600946-84). 

 

Ensina José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo, 16 ed., São Paulo, Atlas, 2020, p. 151): 

 

A livre circulação de ideias, pensamentos, valorações, opiniões e críticas promovida 
pela liberdade de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um 
espaço público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado Democrático. 
Sem isso, a verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz, 
prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-se as críticas e os 
pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e 
insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes do 
pensamento majoritário. 
 

Veja-se que o art. 58 da 23.610/2019, por sua vez, invocado pelo representante 

como fundamento legal no presente pedido de direito de resposta, em nada veda a 

manifestação que aqui se coloca em exame, vejamos: 

 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito 
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma 
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou 
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 
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Ou seja, extrai-se de todo o ocorrido que, após o site do MBL, o blog do jornalista 

Políbio Braga e o Grupo Sepé terem noticiado fatos que são sabidamente verdadeiros, de 

domínio comum, publicamente assumido pelo Prefeito Jacques Barbosa em suas redes 

sociais, começou a circular o referido vídeo em vários grupos de Whatsapp, postado por 

muitas pessoas, de diversas sendas políticas. Foi assim que o representado teve acesso ao 

mesmo, recebeu por Whatsapp.  

 

Desde então, apoiadores da Coligação representante e da Coligação opositora tem 

expressado sua opinião e apoio a ambas as candidaturas, o que não ocasiona qualquer abalo 

à isonomia no pleito eleitoral, tampouco é caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica. 

 

Os representantes tentam a qualquer custo imputar as notícias veiculadas nos sites 

e blogs ao ora representado, afirmando que tem cunho de NOTÍCIA INVERÍDICA – FAKE 

NEWS – FATO FALSO. O desespero é tanto, tendo em vista a situação fática (a vexatória 

história de um prefeito que não pagou seu IPTU e lesou o erário que 

administra), que a tese se firma apenas na utilização da palavra PERDÃO em detrimento 

de PRESCRIÇÃO.  

 

Ora Excelência, como já dito alhures, não caberia aqui nem fazer esse juízo de 

valoração, pois quando o Prefeito Jacques Barbosa se valeu do instituto da prescrição, 

palavra do âmbito jurídico, desconhecida do cidadão médio, para não pagar seu IPTU, o 

resultado prático obtido foi o mesmo, não desembolsou o valor do tributo que não pagou, 

se beneficiou, se perdoou ou teve o perdão de seus subalternos – que obviamente não 

puderam se opor ao seu desejo fisicamente manifesto e assinado em pedido de 

reconhecimento de prescrição.  

A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos, entre eles o da 

objetividade, evitando termos literários, como metáforas e linguagem conotativa. Isso 

acontece porque a mensagem deve ser transmitida de maneira clara, a fim de que o leitor 

não tenha dificuldade de compreender aquilo que está sendo dito ou lido. A simplicidade 
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da linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos no registro formal da língua, 

evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos.  

Há termos que só têm significação no âmbito do Direito e não tem significação 

fora dele, como as palavras usucapião, acórdão, e há ainda as aquelas em latim, 

utilizadas com frequência pelos operadores do direito. Exemplo disso é a palavra 

PRESCRIÇÃO, ninguém sabe o que é!  

É fato que a linguagem jurídica não é facilmente compreendida por um não 

jurista. Aquele que possui a linguagem comum não a compreende e a comunicação do 

direito encontra um obstáculo no anteparo linguístico porque está fora do circuito natural 

de compreensão. 

Nem por isso, as notícias são falsas, porque o fato é verídico. O artigo 27 da 

Resolução TSE n. 23.610/2019 assim refere:  

 

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto 
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).  
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável 
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem 
de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas 
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou 
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático. 
 
 
Portanto, sabido que os fatos são verídicos, não cabe qualquer direito de resposta 

pelo compartilhamento do vídeo recebido, já que não é desinformação e não causa qualquer 

desequilíbrio ao pleito, pois a verdade é só uma: o Prefeito não pagou o IPTU se 

valendo do cargo de administrador municipal e quando teve conhecimento ou 

oportunidade assinou pedido de prescrição; ficou com o dinheiro no bolso; se beneficiou; se 

perdoou, tudo é a mesma coisa, obteve proveito.    

 

Em casos que tais, o Ministério Público tem agido com mão de ferro já que há dano 

ao erário: https://mppr.mp.br/2020/04/22523,11/MPPR-propoe-acao-de-improbidade-

https://mppr.mp.br/2020/04/22523,11/MPPR-propoe-acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito-de-Barra-do-Jacare-que-causou-prejuizo-ao-erario-por-nao-cobrar-dividas-de-IPTU.html
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contra-ex-prefeito-de-Barra-do-Jacare-que-causou-prejuizo-ao-erario-por-nao-cobrar-

dividas-de-IPTU.html  

II.b DA LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO DO JORNALISTA 

Como já referido acima, o direito à liberdade de expressão está em nossa 

Constituição Federal e é garantido de forma ampla. 

   Sabido e consabido que o representado é jornalista, e conforme o Código de Ética 

do Jornalista Brasileiro é dever do jornalista lutar pela liberdade de pensamento e de 

expressão:  

Art. 6º É dever do jornalista: 
I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 
expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
II - divulgar os fatos e as informações de interesse público; 
III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão; 
IV - defender o livre exercício da profissão; 
V - valorizar, honrar e dignificar a profissão; 
(...) 

 

O mesmo código de ética traz insculpido em seu artigo 4º, que o compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve 

pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. 

Assim, estando os fatos do vídeo compartilhado em consonância com os fatos 

apurados e já relatados na decisão que indeferiu a liminar, não há que se falar em direito de 

resposta.  

Aliás, conforme muito bem colocado pela Nobre Magistrada, cada um já está  

exercer seu direto de resposta, considerando que ambos já divulgaram amplamente à 

população o seu ponto de vista acerca da situação/fato, que, repisa-se, É VERÍDICA. 

 

Diante de todo o exposto, o único caminho para pedido de direio de resposta é  a 

total improcedência.  
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III. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer: 

a) Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva; 

b) No mérito, seja julgada improcedente a representação. 

 

Nesses termos,  

pede e espera deferimento. 

 

Santo Ângelo, 02 de novembro de 2020. 

 

 

 

Elisângela Hesse 

OAB/RS 54.325 
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no 
documento de ID 35946520 - procuração. DOU FÉ.

 Em 02.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUÍZ(A) DA 45ª ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTOÂNGELO/RS. 
 

  

 

 

Representação nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

 

 

GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO, neste ato representada pelo sócio 

proprietário LUIZ VALDIR ANDRES FILHO, brasileiro, casado, jornalista, 

RG nº 5015310088, CPF nº 896.663.300-59, residente e domiciliado na 

Rua Antunes Ribas, nº 3575, Centro, em Santo Ângelo/RS, CEP 98803-

230, por seus procuradores signatários, vem perante Vossa Excelência 

apresentar RESPOSTA À REPRESENTAÇÃO, nos termos adiante 

sumariados: 

 

 

 

I – SÍNTESE DOS FATOS  

Em resumo, contrariamente ao postulado na presente Representação, não ouve 

veiculação de notícia falsa - Fake News - de parte da representada Grupo Sepé, a matéria 

tratando do inadimplemento das obrigações fiscais em nome do atual prefeito e posteriormente 

a prescrição da dívida, são absolutamente verdadeiras, inclusive com documento idôneo 

comprovando a veracidade das informações. 

Além disso, salienta-se não ter sido o Grupo Sepé responsável pela produção da 

matéria, apenas repercutiu notícia veiculada inicialmente pelo MBL/RS, 

https://www.facebook.com/mblivrers/photos/a.1034984456516546/3998691166812512/: 

 

https://www.facebook.com/mblivrers/photos/a.1034984456516546/3998691166812512/
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Nesse sentido, cabe reproduzir o conteúdo publicado pelo site MBL News, 

https://mblnews.org/regional/prefeito-de-santo-angelo-sera-investigado-por-perdoar-a-propria-

divida-tributaria: 

 

 

“Que tipo de exemplo passa a seus cidadãos um mandatário que deixa de honrar 

seus compromissos e permite a prescrição da própria dívida tributária? Pois bem. O 

prefeito de Santo Ângelo-RS, Jacques Gonçalves Barbosa (PDT), foi denunciado ao 

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por reconhecer a extinção da própria 

dívida de IPTU.” 

 

“Os débitos se referem ao período entre 2009 e 2014, quando Barbosa foi Secretário 

Municipal de Obras. A dívida acumulada soma R$ 15.884,66. Eleito prefeito em 2016, 

o pedetista recebe um salário de R$ 19.458,68 - suficiente para honrar seu 

compromisso com a população. Vale lembrar que mandatários não atuam apenas 

em defesa de seus interesses pessoais como contribuintes, mas também no interesse 

https://mblnews.org/regional/prefeito-de-santo-angelo-sera-investigado-por-perdoar-a-propria-divida-tributaria
https://mblnews.org/regional/prefeito-de-santo-angelo-sera-investigado-por-perdoar-a-propria-divida-tributaria
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dos cidadãos, que deixaram de receber recursos de IPTU não pago pelo próprio 

prefeito.” 

 

“Conforme dados do Processo de Prescrição nº 488/19, Jacques Barbosa solicitou a 

extinção das dívidas e assinou o próprio "perdão". A denúncia ao MPRS aponta ato 

de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, que pune 

"qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou 

tributário", haja vista que o chefe do Executivo de Santo Ângelo sabia da existência 

de uma dívida tributária que não foi informada ao fisco, que deixou de proceder à 

correspondente execução em tempo hábil.” 

 

 
 

“Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito, que concorre à reeleição, 

declarou possuir patrimônio de R$ 3.423.950,00 - maior patrimônio pessoal entre os 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/88536/210000795896/bens
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candidatos -, que corresponde a um aumento de 180% em relação à 2016. Jacques 

Barbosa ainda recebe rendimentos de alugueis de 43 imóveis declarados 

oficialmente, entre apartamentos, lojas comerciais e áreas de terras.” 

 

Diante desses fatos, percebe-se claramente que o Grupo Sepé somente reproduziu 

informação já veiculada em outros meios de informação, não sem antes averiguar se os fatos 

correspondiam com a verdade, o que é indiscutível no caso em tela, posto que de fato o atual 

prefeito deixou de cumprir com as obrigações fiscais, relativamente a parte de seus imóveis. 

Oportuno esclarece ainda, que o termo inicial da dívida data de 2009, até 2014, sendo 

que nesse período o atual prefeito foi secretário de obras e vereador do município, não sendo 

admissível alegar-se o desconhecimento da dívida. Nesse caso, certamente ouve sim inércia do 

proprietário, convenientemente, visando alcançar a prescrição para esquivar-se do pagamento, 

o que se não for ilegal é absolutamente imoral. 

Por esse norte, o Grupo Sepé, por se tratar de grupo empresarial jornalístico, 

estabelecido a mais de 40 anos na comunidade local e regional, jamais deixaria de repercutir, 

jornalisticamente, fato tão gravoso e impactante no cenário político do município, principalmente 

por se tratar de ato praticado por liderança política que pretende ocupar-se do poder por mais 4 

anos. 

Em vista disso, a notícia veiculada pelo Grupo Sepé não pode ser rotulada como Fake 

News, tal qual postula a Representante, absolutamente. Trata-se de fato inarredavelmente 

verdadeiro, que deverá ser apurado pelas autoridades competentes.  

O que realmente causa prejuízo ao regular andamento do pleito eleitoral não são as 

verdades ora evidenciadas no pleito em debate - amplamente divulgadas nos meios de 

comunicação - mas as condutas espúrias com o objetivo de locupletamento do poder, que 

guando comprovadas devem ser severamente combatidas. 

 

II – LIBERDADE DE IMPRENSA 

A Constituição Federal de 1988 consolidou, no seu Art. 220, a liberdade de 

pensamento, criação, expressão e informação. A liberdade de imprensa, por sua vez, é a 

capacidade do indivíduo de publicar e dispor do acesso à informação, através dos meios de 

comunicação. 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. 
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§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
[...] 

 

A liberdade de imprensa deve ser entendida como algo positivo, uma vez que 

incentiva a difusão de pontos de vista, promovendo o debate e aumentando o acesso à 

informação e difundindo a troca de ideias, porém, é vista por quem visa perpetuar-se no poder 

como algo extremamente inconveniente. 

Quando tenta-se reprimir a liberdade de imprensa pela censura, ataca-se 

frontalmente os princípios basilares do Estado Democrático de Direito em favor dos sistemas 

políticos ditatoriais, o que deve ser fortemente combatido pelas instituições formadoras de uma 

sociedade que pretende estar realmente livre de amarras.  

 No caso em tela não se vislumbra qualquer abuso da liberdade de imprensa, 

tampouco evidencia-se excessos nas liberdades de opinião e expressão, o que há, de fato, é a 

flagrante e torpe tentativa de cerceamento da livre manifestação do pensamento, direito 

petrificado no inciso IV do artigo 5º, da Carta Magna, instrumento garantidor do direito à liberdade 

plena.  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 

 

Dessa forma, quem ocupa-se de cargo público eletivo, certamente deve ter 

consciência do ônus que deverá suportar em decorrência de sua conduta na condição de 

representante da sociedade, sobretudo quando suas atitudes estejam distantes do interesse 

público. Conforme entendimento predominante nos Tribunais Eleitorais: 

 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. VÍDEOS 
HOSPEDADOS NO YOUTUBE. CANAL HUMORÍSTICO. CRÍTICAS E 
SÁTIRAS A CANDIDATO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
DESPROVIMENTO. 1. Os vídeos contêm crítica sarcástica às ações do 
candidato, utilizando–se de encenações exageradas e de imagens 
caricatas, que revestem a manifestação de comicidade. 2. O debate 
eleitoral suscitado por meio da arte, do humor ou da sátira deve ser 
especialmente protegido, de modo a auxiliar a formação de juízos críticos 
por parte do eleitor. 3. A prevalecer a tese dos recorrentes, os humoristas 
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estariam impossibilitados de utilizar a sátira e o exagero para expor críticas às 
ações, às posições políticas e às pessoas dos candidatos, o que se apresenta 
como verdadeiro contrassenso no ambiente plural de debate de ideias que 
caracteriza o regime democrático. 4. Recurso desprovido. 
(Representação nº 060096930, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, 
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018) 
 
 

Ademais, deve-se considerar o previsto no Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, especialmente no que se refere ao Art. 6º, in verbis:  

 

Art. 6º É dever do jornalista: 
I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 
expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
II - divulgar os fatos e as informações de interesse público; 
III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão; 
IV - defender o livre exercício da profissão; 
V - valorizar, honrar e dignificar a profissão; 
VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha; 
VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas 
com o objetivo de controlar a informação; 
 
 

Em vista disso, não há nos fatos narrados, tão pouco nas descrições citadas na 

representação, conduta que extrapole os limites da liberdade de imprensa e da ética jornalística, 

motivo pelo qual o Grupo Sepé, no regular exercício de suas atividades e com único propósito de 

difundir a verdade dos fatos e promover o censo crítico, continuará veiculando suas matérias e 

provocando debates acerca de tudo quanto seja conteúdo de interesse público em suas mídias, 

especialmente no que se refere ao pleito eleitoral ora vivenciado, conforme vem fazendo a mais 

de 40 anos, certos de que a demanda deverá ser considerada totalmente improcedente, pelo que 

desde já se protesta. 

 

 

Face ao exposto, pleiteia-se: 

a) O recebimento da presente Resposta à Representação, mediante a consequente 

habilitação dos procuradores relacionados na procuração em anexo; 

b) Sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos consignados na inicial; 

c) Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, 

especialmente pelas provas documentais e testemunhais, sem prejuízo de qualquer 

outro meio de prova eventualmente cabível. 
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Nesses termos espera-se deferimento. 

 

Santo Ângelo/RS, 02 de novembro de 2020. 

 

 

 

Júlio César Barrera Matos                             
 OAB/RS 110.418                                                          
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no 
documento de ID 36318748 - procuração. DOU FÉ.

 Em 03.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 
CERTIDÃO

 
Certifico que em 01.11.2020 foi enviada a citação ID 28176096 para Polibio Braga, através de mensagem 
instantânea para o número (51) 98434-4403 informado na inicial, conforme anexo. Em 02.11.2020 
transcorreu o prazo de 1 dia sem manifestação. Dou fé. 
Em 03.11.2020.
                                  

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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Defesa e procuração anexas.

 

PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO

OAB/SP 312.410
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 45ª ZONA ELEITORAL DE SANTO 

ÂNGELO-RS 

 

 

 

 

 

 

 

Processo número 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL, detentor da marca 

MOVIMENTO BRASIL LIVRE – MBL, com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob 

número 22.779.685/0001-59, neste ato representada por Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, 

com Cadastro de Pessoas Físicas sob número 382.222.438-37, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados e bastante procuradores, apresentar sua 

necessária e tempestiva DEFESA, requerendo seja julgada totalmente improcedente a presente 

demanda pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 

 

A coligação Representante sustenta que “considerando a 

disseminação da notícia contendo falsidades, necessária sua inclusão [do Representado] no polo  

passivo, para que responda aos termos da inicial, sendo condenada na mesma forma e pelos 

mesmos motivos, ora ratificados, que o Grupo Sepé de comunicação, com retirada da publicação 

e veiculação do direito de resposta”. 

 

Ora, a pretensão da coligação Representante não merece 

prosperar, uma vez que a publicação sub judice não se trata de propaganda negativa, mas de 

divulgação de matéria jornalística. 

 

O que a coligação Representante denomina como propaganda 

negativa são, na realidade, reportagens veiculadas em veículos de imprensa. 
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A publicação do Representado e atacada nos presentes autos está 

em plena conformidade com a lei e com as resoluções do C. Tribunal Superior Eleitoral, devendo 

ser mantida intocada. 

 

O professor José Jairo Gomes (em Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 

2020, pág. 647) ensina que “afirmações e apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam 

ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, 

perdem esse matiz quando empregadas no debate político-eleitoral”. 

 

O homem público que se lança candidato a vice-prefeito de uma 

das maiores cidades do mundo deveria saber que será alvo de críticas constantes e estar preparado 

para isso. 

 

É o que leciona José Jairo Gomes (em obra já citada, págs. 648 e 

649). Vejamos: 

 

Não são de se estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias 

constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética 

democrática. (...) A crítica – ainda que contundente, ácida – faz parte do discurso 

político, traduzindo a dialética própria do regime democrático, assentado que é no 

enfrentamento de ideias. 

 

O Ministro do TSE, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (em 

Liberdade de expressão e propaganda eleitoral, 1ª edição, 2020, Editora Fórum, pág. 155), citando 

decisão do Ministro João Otávio de Noronha no AgR-Respe nº 4474-94/SP (DJE de 20/10/2015) 

salienta que “o tribunal [Superior Eleitoral], no intuito de balancear a vedação à propaganda 

negativa com a garantia da liberdade de expressão, afirma que ‘críticas inerentes ao embate 

político, ainda que desabonadoras da atuação de determinado governo ou político, não são aptas 

a configurar propaganda eleitoral negativa’” (com grifos nossos). 

 

A jurisprudência é firme em dar preferência à liberdade de 

expressão nos casos em que a ofensa e/ou a propaganda negativa não se mostram incontroversas, 

sendo que a reprodução de reportagem não é considerada pelo C. TSE como ofensiva ou negativa.  
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Vejamos (com grifos nossos): 

 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. PROPAGANDA NEGATIVA ANTECIPADA. REPERCUSSÃO DE 

MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM PROPAGANDA ANTECIPADA. 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIFAMATÓRIA E SABIDAMENTE INVERÍDICA. 

INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a 

ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano. 2. Não há, na 

publicação questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes, perceptíveis de 

plano, considerando tratar–se de publicação que faz referência à matéria jornalística 

publicada pela revista Veja e que já vem sendo repercutida em diversos veículos de 

comunicação. 3. A publicação apontada pelo recorrente como caluniosa, negativa e 

inverídica está situada dentro dos limites referentes aos direitos à livre manifestação 

do pensamento e à liberdade de expressão e informação, de alta relevância no processo 

democrático. 4. Recurso em representação desprovido. (Representação nº 060089488, 

Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:  PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 30/08/2018) 

 

Ora, vê-se que o Representado se limitou a exercer seu direito de 

livre expressão, reproduzindo matéria jornalística. 

 

Portanto, a presente demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente, pelos motivos de fato e de direito supra. 

 

Pugnam provar o alegado por todos os meios de prova em Direito 

admitidos e requer que, sob pena de nulidade, todas as publicações sejam realizadas em nome dos 

advogados PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO, OAB/SP 312.410. 

 

São Paulo, 3 de novembro de 2020. 

 

 

PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO 

OAB/SP 312.410 



Num. 37344492 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO - 03/11/2020 17:39:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110317393754200000035345339
Número do documento: 20110317393754200000035345339
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:20

 
 

 

 

 

 

PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” 
 

 

 

MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL, detentora da marca MOVIMENTO 

BRASIL LIVRE – MBL, associação com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob número 

22.779.685/0001-59, neste ato representada por Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, com 

Cadastro de Pessoas Físicas sob número 382.222.438-37, nomeia e constitui seus representantes 

legais e bastante procuradores, os advogados PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO, 

OAB/SP 312.410 e RUBENS ALBERTO GATTI NUNES, OAB/SP 306.540, a quem confere 

amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula “ad judicia” em qualquer juízo, instância 

ou tribunal de todo o Brasil, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e 

defendê-lo da parte contrária, seguindo uma e outras até final decisão, usando os recursos legais 

e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, 

firmar compromissos e acordos, receber e dar quitações, agindo em conjunto ou separadamente, 

podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom, firme e valioso, especialmente para representa-lo em processos judiciais e extrajudiciais 

referentes às eleições municipais de 2020. 

 

 

São Paulo, 27 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

MOVIMENTO BRASIL LIVRE – MBL 

Alexandre Henrique Ferreira dos Santos 
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no 
documento de ID 37344492 - procuração. DOU FÉ.

 Em 03.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 

CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

CERTIDÃO 

                                   

CERTIFICO que, em 3 de novembro de 2020, foi enviada a citação para Polibio Braga através 
do e-mail informado na petição inicial polibio@polibiobraga.com.br, conforme anexo. DOU 
FÉ.

Em 3 de novembro de 2020.

 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS

Servidor do Cartório da 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
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Assunto: Successful Mail Delivery Report
De: MAILER-DAEMON@tre-rs.gov.br (Mail Delivery System)
Data: 03/11/2020 18:15
Para: zon045@tre-rs.jus.br

This is the mail system at host rsmail.tre-rs.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s)

listed below. If the message was delivered to mailbox you will

receive no further notifications. Otherwise you may still receive

notifications of mail delivery errors from other systems.

                   The mail system

<polibio@polibiobraga.com.br>: delivery via spamassassin: delivered via

    spamassassin service

Reporting-MTA: dns; rsmail.tre-rs.gov.br

Original-Envelope-Id: <aee12044-bed3-c511-f832-01557c58a946@tre-rs.jus.br>

X-Postfix-Queue-ID: B42391940322

X-Postfix-Sender: rfc822; zon045@tre-rs.jus.br

Arrival-Date: Tue,  3 Nov 2020 18:15:07 -0300 (-03)

Final-Recipient: rfc822; polibio@polibiobraga.com.br

Original-Recipient: rfc822;polibio@polibiobraga.com.br

Action: relayed

Status: 2.0.0

Diagnostic-Code: X-Postfix; delivery via spamassassin: delivered via

    spamassassin service

Return-Path: <zon045@tre-rs.jus.br>

Received: from [10.151.45.55] (unknown [10.151.45.55])

by rsmail.tre-rs.gov.br (Postfix) with ESMTPA id B42391940322

for <polibio@polibiobraga.com.br>; Tue,  3 Nov 2020 18:15:07 -0300 (-03)

To: polibio@polibiobraga.com.br

From: =?UTF-8?Q?045=c2=aa_Zona_Eleitoral_-_Santo_=c3=82ngelo?=

<zon045@tre-rs.jus.br>

Organization: TRE-RS

Subject: =?UTF-8?B?Q0lUQcOHw4NPIFJQIDA2MDA4MDYtNTYuMjAyMC42LjIxLjAwNDU=?=

Message-ID: <aee12044-bed3-c511-f832-01557c58a946@tre-rs.jus.br>

Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?045=c2=aa_Zona_Eleitoral_-_Santo_?=

 =?UTF-8?Q?=c3=82ngelo?= <zon045@tre-rs.jus.br>

Date: Tue, 3 Nov 2020 18:14:57 -0300

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101

 Thunderbird/60.3.0

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed;

 boundary="------------8A47E1860564C3AEBAC3EFDE"

Content-Language: pt-BR

Successful Mail Delivery Report  

1 of 1 03/11/2020 18:15
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª ZONA DE SANTO 
ÂNGELO– RS

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

POLÍBRIO BRAGA, brasileiro, casado, jornalista, CPF nº 111.606.160-00, residente e domiciliado na Rua 
Eça de Queiroz, nº 819, apartamento 502, Porto Alegre, RS, chamado aos autos da representação em 
epígrafe, vem perante Vossa Excelência, apresentar,

 

DEFESA AO PEDIDO DE DIREITO DE REPOSTA

 

proposto pela COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e 
PCdoB), nos termos que seguem:

A)      dos FATOS

A Coligação Avança Santo Ângelo apresentou o presente pedido de DIREITO DE RESPOSTA CONTRA 
CONTEÚDO POSTADO NO BLOG POLÍBIO BRAGA, sob alegação de que o representado teria 
divulgado fake news a respeito de perdão de dívida de IPTU do candidato da Coligação representante. 
Alegam que o representado, na “notícia” que o Prefeito perdoou sua própria dívida, de R$ 15.884,66 (quinze 
mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis reais) relativa a 4 (quatro) imóveis, dos seus 540 
(quinhentos e quarenta) imóveis.

 

Em pedido liminar os representantes postularam a exclusão das publicações, porém, o pedido fora 
indeferido, tendo em vista que a Nobre Julgadora entendeu que o conteúdo das publicações é verdadeiro, 
que não há nada de inverídico, senão vejamos:

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 0600806-56.2020.6.21.0045.

Processo 805-71:

Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou representação por propaganda 
eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e Coligação Avança Santo 
Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com conhecimento e compartilhamento dos representados, 
notícia falsa, relativamente à questão do IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa 
da coligação do opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pede em 
liminar a remoção.
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Processo 806-56:

Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de direito de resposta contra a Coligação 
Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer, Blog do Políbio Braga, Grupo Sepé de Comunicações e 
Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, referindo que os representados publicaram no dia de ontem 
notícia falsa de que o Prefeito, agora candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de 
pagamento do IPTU, quando na verdade houve requerimento de prescrição, submetido à apreciação da autoridade 
tributária, sem decisão do prefeito. Defendeu que é uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação 
de vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. Pede em liminar a remoção e publicação de direito 
de resposta, cujo conteúdo é o pedido de remoção do processo 805-71.

É o breve Relato dos dois processos.

Decido.

Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção mínima da Justiça Eleitoral nos atos de 
campanha, é assegurado o direito de resposta no caso de afirmações contra a honra dos candidatos ou conteúdo 
inverídico.

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que reproduz o art. 58, caput, da Lei 9.504/97:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito de resposta ao 
candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou 
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de 
comunicação social.

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo inverídico, com ampla divulgação de ambas as 
versões, por isso a decisão conjunta.

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro.

Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do então prefeito, de reconhecimento 
de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 2014.

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado a conhecimento do Ministério 
Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito.

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse não tenha publicado nas suas páginas a notícia 
relacionada ao IPTU, os seus apoiadores estão divulgando e explorando politicamente a questão.

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de ambas as partes, são inverídicos, pois noticiam 
conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado politicamente pela oposição), cada 
qual dando uma conotação/versão, com exageros inerentes à disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão 
sujeitos.

Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de resposta, divulgando em seus meios, com ampla 
divulgação, tanto que há pedido de remoção recíproca, também entendo que não é caso de deferimento liminar de 
direito de resposta.

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos.

Intimem-se.

Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos do art. 33 da Resolução TSE 23.608/2019.
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Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas publicações do jornalista ora representado em seu 
Blog Políbio Braga.

B)      nO MÉRITO

Inicialmente, importante informar que o representado ao lançar a referida publicação em seu Blog, por erro, 
meramente material, de digitação, lançou 540 (quinhentos e quarenta) imóveis, mas que, tão logo tenha 
verificado o erro, o consertou, lançando que o Prefeito tem “40 imóveis”.  

 

A publicação no Blog Políbio Braga é a seguinte, vejamos: https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-
investiga-denuncia-de-que-prefeito.html

 

 

Muito embora a Coligação representante venha através desta peça, alegar que a publicação se trata de fake 
news, há grande divergência nas acusações que não prova. A Nobre Julgadora referiu que a Coligação 
representante, em sua inicial, em dado momento, refere que o Prefeito Jacques Barbosa se valeu do instituto 
da prescrição, e que as matérias  publicadas não se tratam de notícia inverídica, considerando que o  mesmo 
não pagou seus impostos.

Assim, os fatos relatados no texto acima publicado são verdadeiros e a liberdade de expressão e o direito à 
informação são direitos de todo e qualquer cidadão, eleitor e jornalista.

B.1) DA LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO 
DO JORNALISTA

O direito à liberdade de expressão está insculpido no artigo 5º, inciso X, que refere que é livre a expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

 

O representado tem como profissão o jornalismo, assim, importante referir que nos termos do Código de 
Ética do Jornalista Brasileiro é dever de todo jornalista lutar pela liberdade de pensamento e de expressão:

Art. 6º É dever do jornalista:

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos;

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;

IV - defender o livre exercício da profissão;

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html
https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html


Num. 37578158 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ELISANGELA HESSE - 04/11/2020 21:00:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110421002991900000035559669
Número do documento: 20110421002991900000035559669
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:21

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão;

(...)

 

O mesmo código de ética traz insculpido em seu artigo 4º, que o compromisso fundamental do jornalista é 
com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela 
sua correta divulgação.

 

Assim, estando os fatos da matéria publicado em  consonância com a verdade, com os fatos apurados e já 
relatados na decisão que indeferiu a liminar, não há que se falar em direito de resposta.

 

A referida ação foi aditada ainda, e na decisão do Juízo Eleitoral novamente veio o entendimento 
corretíssimo da Nobre Julgadora, de que o fato do Prefeito haver pedido prescrição de seus débitos de 2009 
a 2014 é verdadeiro:

 

Aliás, no que se refere ao pedido de resposta, entendeu o Juízo que cada um já está exercendo seu direto de 
resposta, considerando que ambos já divulgaram amplamente à população o seu ponto de vista acerca da 
situação, que, repisa-se, É VERÍDICA.

 

No direito eleitoral também é garantido de forma ampla o direito à liberdade de expressão, a fim de que não 
se cometa censura, pois o entendimento esculpido no art. 38 da Resolução TSE n.º 23.610/19 a respeito do 

debate democrático, é de interferência mínima, de modo que a retirada de conteúdo da internet 
deverá acontecer somente quando se tratar de algo grotesco e grave o suficiente a prejudicar a 
normalidade do pleito, ou ainda, quando for expressamente vedado pela legislação eleitoral.

 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com 
a menor interferência possível no debate democrático. 
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção 
de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, 
sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo 
eleitoral. 

 

Ora Excelência, quem se colocou em situação que afeta sua vida pública foi o próprio Prefeito, ao deixar de 
pagar o seu IPTU, e não a matéria publicada no Blog Políbio Braga, pois o que foi postado é a verdade sobre 
os fatos, sobre a denúncia ao MP, e portanto, não e fake news.

 

Os fatos noticiados são sabidamente verdadeiros, de domínio comum, pois da própria página do Prefeito 
Jacques Barbosa em suas redes sociais, há nota assumindo que se aproveitou do instituto da prescrição para 
não pagar seu IPTU. Aliás, dos documentos juntados ao feito, podemos ver que o Prefeito assinou o pedido 
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de prescrição noticiada e a Secretaria de Fazenda extraiu os débitos que a pedido do Prefeito não foram 
recolhidos aos coferes do erário; vejamos:

Aliás, o Prefeito assumiu em Nota de Esclarecimento no seu Facebook (que pagou alguns) e que deixou de 
pagar outros IPTUs que estavam prescritos, e, por isso, talvez, a diferença entre os valores originais de R$ 
15.884,66 (quinze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis reais) que chegaram até este 
jornalista e os valores constantes da prova juntada a esse processo.

 

Portanto, a matéria não é inverídica e não é tampouco é caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 
inverídica.

 

O TSE entendeu, no caso clássico das imagens de bigode de Hitler colocadas no Presidente Jair Bolsonaro. 
que não caberia direito de resposta por parte de Jair Bolsonaro, pois “É possível presumir, sem maior 
esforço de interpretação, que o chargista e o jornalista que reproduz tal material em seu blog querem 
expressar crítica às posições do candidato nesses dois temas, o que se coloca no campo da liberdade de 
expressão e de opinião" (Representação 0600946-84).

 

José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo, 16 ed., São Paulo, Atlas, 2020, p. 151) ensinou:

 

A livre circulação de ideias, pensamentos, valorações, opiniões e críticas promovida pela liberdade 
de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um espaço público de debate, e, 
portanto, para a democracia e o Estado Democrático. Sem isso, a verdade sobre os candidatos e 
partidos políticos pode não vir à luz, prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-
se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e 
insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes do pensamento 
majoritário.

 

É por isso que o art. 58 da 23.610/2019, invocado pelo representante como fundamento legal no presente 
pedido de direito de resposta, que não pode prosperar, pois não há notícia falsa, afirmação caluniosa, 
difamatória ou injuriosa:

 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a 
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou 
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer 
veículo de comunicação social.

 

Os representantes tentam através de “teses de conspiração” desmedidamente falaciosas e esdrúxulas, 
imputar à notícia veiculada pelo blog que a mesma tem cunho de NOTÍCIA INVERÍDICA (FAKE NEWS).

 

No entanto, o Blog Políbio Braga se pautou na verdade dos fatos e tem como pressuposto resguardar o sigilo 
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da sua fonte. Senão vejamos o que refere o artigo 5º do Código de Ética já mencionado:

 

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte.

 

A tese de fake news apresentada pela Coligação representante é tão apertada e fraca que se firma 
apenas na utilização da palavra PERDÃO ao invés de PRESCRIÇÃO, verdadeiro escracho, 
brincadeira que se tenta colar na postura de um prefeito que cometeu o absurdo de não pagar tributo 
que cobra de seus cidadãos.  

 

Excelência, a verdade acima de tudo, é isso que um jornalista preza, e o Prefeito Jacques Barbosa não pagou 
o IPTU! Se valeu do instituto da prescrição, palavra do âmbito jurídico, desconhecida do cidadão, para não 
pagar seu IPTU, o resultado final obtido foi o mesmo, não desembolsou o valor do tributo que não pagou, se 
beneficiou, se perdoou ou teve o perdão de seus subalternos – que obviamente não puderam se opor ao seu 
desejo fisicamente manifesto e assinado em pedido de reconhecimento de prescrição.

A linguagem jornalística deve se pautar em alguns preceitos básicos, entre eles o da objetividade, 

evitando termos literários, como metáforas e linguagem conotativa. Isso acontece porque a mensagem 

deve ser transmitida de maneira clara, a fim de que o leitor não tenha dificuldade de compreender aquilo 

que está sendo dito ou lido. A simplicidade da linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos 

no registro formal da língua, evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos.

Há termos que só têm significação no âmbito do Direito e não tem significação fora dele, como as 

palavras usucapião, acórdão, e há ainda as aquelas em latim, utilizadas com frequência pelos 

operadores do direito. Exemplo disso é a palavra PRESCRIÇÃO, ninguém sabe o que é!

É fato que a linguagem jurídica não é facilmente compreendida por um não jurista. Aquele que possui a 

linguagem comum não a compreende e a comunicação do direito encontra um obstáculo no anteparo 

linguístico porque está fora do circuito natural de compreensão.

 

Portanto, sabido que os fatos são verídicos, não cabe qualquer direito de resposta pela publicação da matéria 
no Blog Políbio Braga, já que não é desinformação, pois a verdade é que o Prefeito não pagou o IPTU, e 
quando teve oportunidade assinou pedido de prescrição; ficou com o dinheiro no bolso; se beneficiou; se 
perdoou, tudo é a mesma coisa, obteve proveito.   

 

Ante o exposto, o único caminho para o pedido de retirada da publicação e postagem do direio de resposta é 
a total improcedência.

C)    DOS PEDIDOS
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Assim, requer:

a)      Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva;
b)      No mérito, seja julgada improcedente a representação.

 

Nesses termos, pede deferimento.

 

Santo Ângelo, 04 de novembro de 2020.

 

 

Políbio Braga

OAB/RS 8771
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª ZONA DE 

SANTO ÂNGELO– RS 

 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

POLÍBRIO BRAGA, brasileiro, casado, jornalista, CPF nº 111.606.160-00, 

residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz, nº 819, apartamento 502, Porto Alegre, RS, 

chamado aos autos da representação em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, apresentar,  

 

DEFESA AO PEDIDO DE DIREITO DE REPOSTA 

 

proposto pela COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, 

REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), nos termos que seguem: 

A) DOS FATOS 

A Coligação Avança Santo Ângelo apresentou o presente pedido de DIREITO DE 

RESPOSTA CONTRA CONTEÚDO POSTADO NO BLOG POLÍBIO BRAGA, sob 

alegação de que o representado teria divulgado fake news a respeito de perdão de dívida de 

IPTU do candidato da Coligação representante. Alegam que o representado, na “notícia” que 

o Prefeito perdoou sua própria dívida, de R$ 15.884,66 (quinze mil oitocentos e oitenta e 

quatro reais e sessenta e seis reais) relativa a 4 (quatro) imóveis, dos seus 540 (quinhentos e 

quarenta) imóveis. 

 

Em pedido liminar os representantes postularam a exclusão das publicações, porém, 

o pedido fora indeferido, tendo em vista que a Nobre Julgadora entendeu que o conteúdo das 

publicações é verdadeiro, que não há nada de inverídico, senão vejamos: 

 

Decido conjuntamente os processos 0600805-71.2020.6.210045 e 0600806-

56.2020.6.21.0045. 

Processo 805-71: 

Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou 

representação por propaganda eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves Barbosa, 
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Volnei Selmar Teixeira e Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que foi publicado na página do 

PDT, com conhecimento e compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à 

questão do IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da coligação 

do opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pede em 

liminar a remoção. 

Processo 806-56: 

Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de direito de 

resposta contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer, Blog do 

Políbio Braga, Grupo Sepé de Comunicações e Orestes de Andrade Junior e Eder Naife 

Kliutsnicoff, referindo que os representados publicaram no dia de ontem notícia falsa de que o 

Prefeito, agora candidato, Jacques Barbosa, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de pagamento 

do IPTU, quando na verdade houve requerimento de prescrição, submetido à apreciação da 

autoridade tributária, sem decisão do prefeito. Defendeu que é uma orquestração com propósitos 

eleitoreiros, com divulgação de vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de wattsapp. Pede 

em liminar a remoção e publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido de remoção do 

processo 805-71. 

É o breve Relato dos dois processos. 

Decido. 

Em que pese os princípios da liberdade de expressão e da intervenção mínima da Justiça 

Eleitoral nos atos de campanha, é assegurado o direito de resposta no caso de afirmações contra a 

honra dos candidatos ou conteúdo inverídico. 

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE, que reproduz o art. 58, 

caput, da Lei 9.504/97: 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do 

direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma 

indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 

No presente caso, contudo, há acusações recíprocas de conteúdo inverídico, com ampla 

divulgação de ambas as versões, por isso a decisão conjunta. 

Do conteúdo divulgado, extrai-se, porém, que há conteúdo verdadeiro. 

Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do então 

prefeito, de reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 2014. 

Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado a 

conhecimento do Ministério Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito. 

Também é certo que, embora a coligação do candidato Bruno Hesse não tenha 

publicado nas suas páginas a notícia relacionada ao IPTU, os seus apoiadores estão divulgando e 

explorando politicamente a questão. 

Não se pode dizer, portanto, que os conteúdos divulgados, de ambas as partes, são 

inverídicos, pois noticiam conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU do atual prefeito, 

explorado politicamente pela oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros 

inerentes à disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos. 

Considerando, ainda, que cada um já está a exercer o direito de resposta, divulgando em 

seus meios, com ampla divulgação, tanto que há pedido de remoção recíproca, também entendo 

que não é caso de deferimento liminar de direito de resposta. 

INDEFIRO, portanto, as liminares em ambos os processos. 

Intimem-se. 

Citem-se em ambos, para responderem, no prazo de 01 dia, nos termos do art. 33 da 

Resolução TSE 23.608/2019. 

 

Como a seguir se demonstrará, não há irregularidade nas publicações do jornalista 

ora representado em seu Blog Políbio Braga.  
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B) NO MÉRITO 

Inicialmente, importante informar que o representado ao lançar a referida publicação 

em seu Blog, por erro, meramente material, de digitação, lançou 540 (quinhentos e quarenta) 

imóveis, mas que, tão logo tenha verificado o erro, o consertou, lançando que o Prefeito tem 

“40 imóveis”.   

 

A publicação no Blog Políbio Braga é a seguinte, vejamos: 

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html 

 

  

Muito embora a Coligação representante venha através desta peça, alegar que a 

publicação se trata de fake news, há grande divergência nas acusações que não prova. A 

Nobre Julgadora referiu que a Coligação representante, em sua inicial, em dado momento, 

refere que o Prefeito Jacques Barbosa se valeu do instituto da prescrição, e que as matérias  

publicadas não se tratam de notícia inverídica, considerando que o  mesmo não pagou seus 

impostos.  

Assim, os fatos relatados no texto acima publicado são verdadeiros e a liberdade de 

expressão e o direito à informação são direitos de todo e qualquer cidadão, eleitor e jornalista. 

B.1) DA LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO DO 

JORNALISTA  

https://polibiobraga.blogspot.com/2020/10/mpe-investiga-denuncia-de-que-prefeito.html
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O direito à liberdade de expressão está insculpido no artigo 5º, inciso X, que refere 

que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.  

 

O representado tem como profissão o jornalismo, assim, importante referir que nos 

termos do Código de Ética do Jornalista Brasileiro é dever de todo jornalista lutar pela 

liberdade de pensamento e de expressão:  

Art. 6º É dever do jornalista: 

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público; 

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão; 

IV - defender o livre exercício da profissão; 

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão; 

(...) 

 

O mesmo código de ética traz insculpido em seu artigo 4º, que o compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar 

seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. 

 

Assim, estando os fatos da matéria publicado em  consonância com a verdade, com 

os fatos apurados e já relatados na decisão que indeferiu a liminar, não há que se falar em 

direito de resposta.  

 

A referida ação foi aditada ainda, e na decisão do Juízo Eleitoral novamente veio o 

entendimento corretíssimo da Nobre Julgadora, de que o fato do Prefeito haver pedido 

prescrição de seus débitos de 2009 a 2014 é verdadeiro:  

 

 

Aliás, no que se refere ao pedido de resposta, entendeu o Juízo que cada um já está 

exercendo seu direto de resposta, considerando que ambos já divulgaram amplamente à 

população o seu ponto de vista acerca da situação, que, repisa-se, É VERÍDICA. 
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No direito eleitoral também é garantido de forma ampla o direito à liberdade de 

expressão, a fim de que não se cometa censura, pois o entendimento esculpido no art. 38 da 

Resolução TSE n.º 23.610/19 a respeito do debate democrático, é de interferência 

mínima, de modo que a retirada de conteúdo da internet deverá acontecer somente 

quando se tratar de algo grotesco e grave o suficiente a prejudicar a normalidade do 

pleito, ou ainda, quando for expressamente vedado pela legislação eleitoral. 

 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve 

ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.  

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens 

judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, 

mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou 

ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.  

 

Ora Excelência, quem se colocou em situação que afeta sua vida pública foi o 

próprio Prefeito, ao deixar de pagar o seu IPTU, e não a matéria publicada no Blog Políbio 

Braga, pois o que foi postado é a verdade sobre os fatos, sobre a denúncia ao MP, e portanto, 

não e fake news.  

 

Os fatos noticiados são sabidamente verdadeiros, de domínio comum, pois da própria 

página do Prefeito Jacques Barbosa em suas redes sociais, há nota assumindo que se 

aproveitou do instituto da prescrição para não pagar seu IPTU. Aliás, dos documentos 

juntados ao feito, podemos ver que o Prefeito assinou o pedido de prescrição noticiada e a 

Secretaria de Fazenda extraiu os débitos que a pedido do Prefeito não foram recolhidos aos 

coferes do erário; vejamos:  
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Aliás, o Prefeito assumiu em Nota de Esclarecimento no seu Facebook (que pagou 

alguns) e que deixou de pagar outros IPTUs que estavam prescritos, e, por isso, talvez, a 

diferença entre os valores originais de R$ 15.884,66 (quinze mil oitocentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e seis reais) que chegaram até este jornalista e os valores constantes da prova 

juntada a esse processo.  
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Portanto, a matéria não é inverídica e não é tampouco é caluniosa, difamatória, 

injuriosa ou sabidamente inverídica. 

 

O TSE entendeu, no caso clássico das imagens de bigode de Hitler colocadas no 

Presidente Jair Bolsonaro. que não caberia direito de resposta por parte de Jair Bolsonaro, 

pois “É possível presumir, sem maior esforço de interpretação, que o chargista e o 

jornalista que reproduz tal material em seu blog querem expressar crítica às posições do 

candidato nesses dois temas, o que se coloca no campo da liberdade de expressão e de 

opinião" (Representação 0600946-84). 

 

José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo, 16 ed., São Paulo, Atlas, 2020, p. 151) 

ensinou: 

 

A livre circulação de ideias, pensamentos, valorações, opiniões e críticas promovida 

pela liberdade de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um 

espaço público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado Democrático. 

Sem isso, a verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz, 

prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-se as críticas e os 

pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e 

insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes 

do pensamento majoritário. 

 

É por isso que o art. 58 da 23.610/2019, invocado pelo representante como 

fundamento legal no presente pedido de direito de resposta, que não pode prosperar, pois não 

há notícia falsa, afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa: 

 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito 

de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma 

indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou 

sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. 
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Os representantes tentam através de “teses de conspiração” desmedidamente 

falaciosas e esdrúxulas, imputar à notícia veiculada pelo blog que a mesma tem cunho de 

NOTÍCIA INVERÍDICA (FAKE NEWS).  

 

No entanto, o Blog Políbio Braga se pautou na verdade dos fatos e tem como 

pressuposto resguardar o sigilo da sua fonte. Senão vejamos o que refere o artigo 5º do 

Código de Ética já mencionado:  

  

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. 

 

A tese de fake news apresentada pela Coligação representante é tão apertada e 

fraca que se firma apenas na utilização da palavra PERDÃO ao invés de 

PRESCRIÇÃO, verdadeiro escracho, brincadeira que se tenta colar na postura de um 

prefeito que cometeu o absurdo de não pagar tributo que cobra de seus cidadãos.   

 

Excelência, a verdade acima de tudo, é isso que um jornalista preza, e o Prefeito 

Jacques Barbosa não pagou o IPTU! Se valeu do instituto da prescrição, palavra do âmbito 

jurídico, desconhecida do cidadão, para não pagar seu IPTU, o resultado final obtido foi o 

mesmo, não desembolsou o valor do tributo que não pagou, se beneficiou, se perdoou ou teve 

o perdão de seus subalternos – que obviamente não puderam se opor ao seu desejo 

fisicamente manifesto e assinado em pedido de reconhecimento de prescrição.  

A linguagem jornalística deve se pautar em alguns preceitos básicos, entre eles o 

da objetividade, evitando termos literários, como metáforas e linguagem conotativa. Isso 

acontece porque a mensagem deve ser transmitida de maneira clara, a fim de que o leitor 

não tenha dificuldade de compreender aquilo que está sendo dito ou lido. A simplicidade 

da linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos no registro formal da língua, 

evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos.  

Há termos que só têm significação no âmbito do Direito e não tem significação 

fora dele, como as palavras usucapião, acórdão, e há ainda as aquelas em latim, 

utilizadas com frequência pelos operadores do direito. Exemplo disso é a palavra 

PRESCRIÇÃO, ninguém sabe o que é!  
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É fato que a linguagem jurídica não é facilmente compreendida por um não jurista. 

Aquele que possui a linguagem comum não a compreende e a comunicação do direito 

encontra um obstáculo no anteparo linguístico porque está fora do circuito natural de 

compreensão. 

 

Portanto, sabido que os fatos são verídicos, não cabe qualquer direito de resposta 

pela publicação da matéria no Blog Políbio Braga, já que não é desinformação, pois a verdade 

é que o Prefeito não pagou o IPTU, e quando teve oportunidade assinou pedido de prescrição; 

ficou com o dinheiro no bolso; se beneficiou; se perdoou, tudo é a mesma coisa, obteve 

proveito.    

 

Ante o exposto, o único caminho para o pedido de retirada da publicação e postagem 

do direio de resposta é a total improcedência.  

C) DOS PEDIDOS 

Assim, requer: 

a) Seja recebida a defesa, por própria e tempestiva; 

b) No mérito, seja julgada improcedente a representação. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Santo Ângelo, 04 de novembro de 2020. 

 

 

Políbio Braga 

OAB/RS 8771 
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 
CERTIDÃO

 
Certifico que a contestação ID 37578160 juntada por dra. Elisangela Hesse não está acompanhada de 
procuração. Dou fé.
Em 05.11.2020.
                                    

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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Excelência, visando trazer maiores elementos para embasar a sentença de procedência a ser proferida, a 
representante acosta aos autos novas gravações que estão sendo utilizadas pela coligação representada. Uma 
gravação é relativa ao programa eleitoral veiculado no rádio no dia 04.11.2020, e outras duas gravações são 
de spots de propaganda que estão sendo veiculados diariamente nas emissoras de rádio.

Em todas as gravações há algo em comum, a tentativa da representada confundir o eleitor, pois ao invés de 
informar sobre o trâmite administrativo de um processo de reconhecimento da prescrição onde o Prefeito 
não tem poder decisório (procedimento que pode ser utilizado por qualquer cidadão), mente alegando que o 
que teria ocorrido foi na realidade um perdão da própria dívida, o que não ocorreu.

Tratam-se de institutos diversos, e como tais deverão ser reconhecidos e tratados pela Justiça Eleitoral, com 
o julgamento de procedência desta representação. Colaciona-se trechos das degravações dos programas:

Programa Eleitoral Rádio (04.11.2020): 2 minutos e 20 segundos da gravação – “O Prefeito 
Jacques parece se achar um cidadão diferente dos outros, que pode não pagar dívidas porque ele mesmo 
as perdoa depois.”

Áudio propaganda eleitoral 01 – “O Prefeito Jacques Barbosa não pagou IPTU e perdoou sua própria 
dívida.”

Áudio propaganda eleitoral 02 – “O Prefeito Jacques Barbosa não pagou IPTU e ainda perdoou sua 
própria dívida, pedindo e assinando a prescrição dos débitos acima de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais).”

Santo Ângelo, 05 de novembro de 2020.

Pp.:

Thiago Gebert Garcia

OAB/RS 79.917
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05/11/2020 11:06

Pragrama Rádio 04.11.2020

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: Pragrama Rádio 04.11.2020

 Id: 38033451

 Data da assinatura: 05/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg

Num. 38033451 - Pág. 1



Num. 38033452 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - 05/11/2020 11:09:21
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110511092176600000036005487
Número do documento: 20110511092176600000036005487
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:21

05/11/2020 11:06

Áudio propaganda 01

 

 

 

 Tipo de documento: Petição

 Descrição do documento: Áudio propaganda 01

 Id: 38033452

 Data da assinatura: 05/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg
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Áudio propaganda 02

 

 

 

 Tipo de documento: Petição

 Descrição do documento: Áudio propaganda 02

 Id: 38033453

 Data da assinatura: 05/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: audio/mpeg
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE, ASSOCIACAO MOVIMENTO BRASIL LIVRE
Advogados do(a) REQUERIDO: PATRICK JOSE DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135 
Advogado do(a) REQUERIDO: ELISANGELA HESSE - RS54325 
Advogados do(a) REQUERIDO: JULIO VINICIUS BAZZAN FABRICIO - RS104424, JOELSIO NEVES DE OLIVEIRA - 
RS101643, JULIO CESAR BARRERA MATOS - RS110418 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692 
Advogados do(a) REQUERIDO: RUBENS ALBERTO GATTI NUNES - SP306540, PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO 
- SP312410
 
 

 

DESPACHO
 
 

Considerando que a Advogada apenas fez a juntada da Defesa de Políbio Braga, sem juntada de 
procuração deste, cadastre-se como procurador do representado o próprio, que assina a resposta.
 
Dê-se vista aos representados, com procurador nos autos, para manifestação dos novos áudios 
juntados pela representante, para manifestação, querendo, no prazo de 24 horas.
 
Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, também pelo prazo de 24 horas.
 
Na sequência, faça-se conclusão para sentença.
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - PROCURAÇÃO

 

CERTIFICO que, nesta data, foi realizada a inclusão do(a)(s) advogado(a)(s) nominado(a)(s) no despacho 
de ID 38120588. DOU FÉ.

 Em 05.11.2020.

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS.
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EXMO(A). SR(A). DR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 45ª ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO - RS

 

  

 Processo nº 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, brasileiro, solteiro, instrutor de Educação Física, inscrito no CPF sob 

nº 820.983.600-53, portador do RG nº 5062942783SSP-RS, residente e domiciliado na Travessa João 

Meller, 1987, nesta cidade de Santo Ângelo - RS, neste ato representada por seus procuradores que abaixo 

subscrevem, nos autos da presente ação  de Pedido de Direito de Resposta proposto pela COLIGAÇÃO 

AVANÇA SANTO ÂNGELO (PDT, MDB, PTB, REDE, PSB, PV, PSD e PCdoB), já qualificada nos 

autos em epígrafe, em razão da intimação publicada no dia 05/11/2020, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência dizer o quanto segue:

 

I - Ciente dos áudios trazidos aos presentes autos pela Coligação Requerente. Além de ciente, afirmamos 

que não há nenhuma inverdade nos respectivos áudios.

 

II - É fato consumado que o ALCAIDE, ciente da prescrição de seus débitos de IPTU, aproveitou-se para - 

imoralmente - lograr benefício financeiro a si próprio, arguindo em sede administrativa a respectiva 

prescrição e extinguindo seus débitos.

 

III - Tudo o que acima se relata já está exaustivamente provado nos presentes autos. Ademais, cabe-nos 

dizer que o ALCAIDE deveria ter é vergonha em ver que sob seu comando, permitiu operar-se o instituto 

da prescrição sobre débitos de sua responsabilidade.

 

IV - Pior ainda é o ALCAIDE querer buscar direito de resposta sobre fatos sabidamente verídicos e 

comprovados com documentos oficiais assinados por ele mesmo. Verdadeiro absurdo.

 

V - Ao invés de propor demandas do tipo, deveria sim o ALCAIDE buscar responsabilizar quem permitiu 

que débitos de tamanha monta prescrevessem. Ao invés de querer direito de resposta, deveria sim abrir 

processo administrativo especial para apurar as responsabilidade e cobrar de quem omitiu-se em inscrever 

respectivos débitos em dívida ativa ou de quem omitiu-se em acionar o Poder Judiciário, através de uma 
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ação de Execução Fiscal, para evitar a prescrição dos respectivos débitos, de responsabilidade do próprio 

ALCAIDE.

 

VI - Ante todo o exposto nesta peça de defesa, respeitosamente REQUER-SE seja julgada totalmente 
improcedente o presente PEDIDO DE RESPOSTA, reiterando, no mais, os fatos, o direito e os pedidos 
veiculados na peça contestatória. 

 

 

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

 

Cerro Largo - RS, 6 de novembro de 2020.

   

 

JAIRO SEGER

OAB/RS 59.135

PATRICK JOSÉ DAMKE

OAB/RS 85.359
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 45ª ZONA ELEITORAL DA 
COMARCA DE SANTO ÂNGELO/RS.

 

 

 

GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO, por seus procuradores signatários, vem perante Vossa Excelência, 
em atenção ao despacho retro, manifestar-se nos seguintes termos:

 

Tendo em vista que os áudios juntados pela parte representante não possuem conteúdo probatório 
suficientemente capaz de modificar tudo quanto já fora consignado nos autos da presente Representação, 
senão para agregar ainda mais robustez ao teor postulado em sede de resposta à representação, não há ao que 
opor-se, oportunidade me que reitera-se os termos da defesa.

 

Nesses termos.

 

Santo Ângelo/RS, 06 de novembro de 2020.

 

JÚLIO CÉSAR BARRERA MATOS - OAB/RS 110.418.
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Anexo, petição e vídeos. 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
_____________________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 45º ZONA ELEITORAL DE SANTO 
ÂNGELO – RS. 

 

 

 

D.R. Nº 0600806-56.2020.6.21.0045. 

OBJETO: MANIFESTAÇÃO. 

POR: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO 
ÂNGELO.  

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO, 
já qualificada, nos autos do PEDIDO DE DIREITO DE 
RESPOSTA que promove contra COLIGAÇÃO 
COMPROMISSO COM SANTO ÂNGELO, RENOVAR PARA 
CRESCER E OUTROS, por seus procuradores firmatários, 
vem à presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o 
quanto segue: 

 I- Excelência, é de conhecimento público e 
notório que nos últimos dias a campanha eleitoral, infelizmente, tem tomado rumos 
não desejados pelos cidadãos que esperavam por um debate de alto nível, com 
apresentação de projetos pelos candidatos que pudessem ser analisados pelo eleitor, 
visando definir seu voto. O fato que motivou a propositura desta demanda (prescrição 
parcial do IPTU de 4 (quatro) imóveis do atual gestor municipal) tem sido o único tema 
debatido pela coligação representada, certamente se deve a falta de projetos e 
desespero em decorrência da derrota iminente. 

 II- Após a decisão proferida por este juízo, 
onde restou indeferida a liminar, pelo fato da magistrada considerar que, naquele 
momento, cada parte já estaria a exercer seu direito de resposta natural, divulgando, 
em seus meios, suas respectivas versões dos fatos, o entendimento da coligação 
autora era de que seria necessária uma manifestação oficial do atual gestor, para 
trazer ao eleitor a verdade dos fatos. Foi o que de fato aconteceu, conforme vídeo ora 
anexado. 

 III- Há que se restabelecer todo o percurso 
dos fatos até então: a coligação representada (e demais representados) passaram a 
divulgar, de forma massiva (com alcance regional, estadual e nacional), uma versão 
falsa dos fatos relativos a prescrição parcial do IPTU do atual gestor; após o ingresso 
desta demanda e indeferimento da liminar, embora não fosse esse o intuito dos 
organizadores da campanha da autora, mas na esteira da liminar, o atual Prefeito 
gravou um vídeo, onde informa sua versão dos fatos. Ou seja, na linha da decisão 
liminar, a coligação autora exerceu, por si própria, o natural direito de resposta. 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
_____________________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

 IV- Excelência, até então os fatos se 
desenvolveram na mesma esteira da decisão judicial, todavia, lamentavelmente, a 
coligação representada e seus candidatos, utilizando-se de montagem e trucagem, 
adulteraram o vídeo produzido pela autora, para novamente mentir e enganar os 
eleitores. Ressalte-se, Excelência, que o próprio signatário já se sente constrangido em 
ter que reiterar manifestações sobre o assunto PRESCRIÇÃO DO IPTU, mas a conduta 
dos representados, que a cada dia, lamentavelmente, “requentam’’ o assunto, acaba 
impondo as manifestações, para que este juízo tenha os elementos necessários para 
proferir a decisão final. 

 V- Os representados adulteraram o vídeo 
postado pela autora, tiraram completamente de contexto seu conteúdo, extraíram 
apenas uma parte do pronunciamento, excluindo todos os esclarecimentos trazidos 
(prescrição não é perdão; que não há decisão do Prefeito, mas mero requerimento 
administrativo; que se tratava de IPTU de imóveis locados; que a assinatura constante 
no vídeo era de uma lei municipal, não decisão do Prefeito perdoando sua dívida; que 
no mesmo período o Prefeito recolheu aos cofres públicos aproximadamente R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) em IPTU) manobra que nitidamente caracteriza 
desinformação eleitoral.  

 VI- Excelência, o vídeo produzido pela 
autora, com o direito de resposta do atual gestor, foi adulterado pelo uso de 
montagem e trucagem, os fatos novamente foram completamente distorcidos pelos 
representados. A releitura dos fatos é absurda, há uma distorção inicial, com a 
divulgação de fatos sabidamente inverídicos pelos representados (que motivaram a 
propositura desta demanda), após o indeferimento da liminar, quando o atual gestor 
buscou exercer seu natural direito de resposta, os representados novamente 
adulteraram os fatos, para mentir e enganar o eleitor. É inaceitável a torpeza no agir 
dos representados, a calhordice com que atuam, chegando ao desatino de ser 
necessário postular por um direito de resposto do próprio direito de resposta!!!  

 VII- Ilustre Julgadora, esta será, 
infelizmente, a forma de agir dos representados (coligação e seus dois candidatos) até 
o término desta disputa. O desespero pela proximidade do pleito e a rejeição natural 
da população quanto aos propósitos da coligação representada faz com que os últimos 
dias da disputa seja palco de um verdadeiro “show de horrores”. A autora acosta aos 
autos esta manifestação e vídeos em anexo, mais uma vez clamando pela atuação 
enérgica deste juízo eleitoral, para que seja mantida a integridade deste pleito, 
devendo, por isso, ser determinada a retirada do vídeo em anexo das redes sociais dos 
representados.     

ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa 
Excelência, se digne acolher a presente manifestação determinando seu 
entranhamento aos autos, para o fim especial de acolher a manifestação e vídeos em 
anexo, que demonstram a imperiosa necessidade de julgamento de procedência 
desta demanda e, ainda que não concedido o direito de resposta, seja determinada a 
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GEBERT E MACALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

OAB/RS N° 5.208 
_____________________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano, nº 2048, Sala 01, Centro – Santo Ângelo – RS, (55) 3313-2183 

 

retirada do vídeo feito com as trucagens/edição e manipulação das palavras do 
candidato da coligação autora. 

Termos em que P. deferimento. 

Santo Ângelo, 06 de novembro de 2020. 

Pp.: 

 Thiago Gebert Garcia 

 OAB/RS 79.917 

Pp.: 

 Eduardo Macalli da Silva 

 OAB/RS 83.063 
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VID-20201106-WA0004

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VID-20201106-WA0004

 Id: 38239176

 Data da assinatura: 06/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4
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 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VID-20201106-WA0007

 Id: 38239184

 Data da assinatura: 06/11/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

 

 Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/mp4
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Petição anexa.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª 
ZONA DE SANTO ÂNGELO– RS 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM SANTO ÂNGELO: RENOVAR PARA 

CRESCER”, já devidamente qualificada, vem perante Vossa Excelência, por meio de 

seus procuradores signatários, dizer e requerer o que segue. 

 

O assunto relativo ao reconhecimento da prescrição do IPTU em favor do 

prefeito e candidato Jacques, de fato, tomou grandes proporções, o que é comum no 

embate eleitoral. 

 

Também é comum a existência de representações eleitorais visando impedir 

o uso de fatos que prejudiquem a candidatura dos representantes. 

 

Percebe-se que Vossa Excelência, acertadamente, entende que não há 

espaço para o deferimento de liminares tão somente em virtude do desconforto que 

o assunto possa causar, seja para aquele que não pagou seu IPTU e se beneficiou 

da prescrição reconhecida, seja para aquele que ao invés de utilizar a palavra 

“prescrição” utilizou a palavra “perdão”, ou ainda para aquele que se sentiu 

desconfortável pela publicação contendo a palavra “fake news”. 

 

É o resumo do que vem ocorrendo no embate eleitoral de Santo Ângelo. 

Ambas as coligações com maiores possibilidades de êxito no pleito, utilizando-se 

das informações que chegam e que possam ser transformadas em campanha 

eleitoral, assim o fazem. 
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Não há inverdades, não há edições, não há truncagens de informações, mas 

tão somente a tradução de palavras técnicas ou jurídicas para a linguagem do povo. 

 

Afinal, para a população em geral, “prescrição” é o ato do profissional da 

medicina ao preencher uma receita médica. 

 

Não há espaço para que se condene o uso de palavras mais próximas do 

povo para que se entenda que um candidato não pagou seu tributo, tais como as 

utilizadas, como “perdão”, ou “não pagou a dívida”. 

 

De forma singela, é o que importa nas demandas eleitorais envolvendo o 

assunto: a campanha eleitoral está em andamento e as informações serão utilizadas 

de acordo com a conveniência dos candidatos, inexistindo qualquer desinformação 

ou inverdades a serem impedidas por este justiça especializada. 

 

Diante de todo o exposto, o único caminho para pedido de direito de 

resposta é  a total improcedência. 

 

 

É o que se pede, Excelência. 

 

 

De Novo Hamburgo para Santo Ângelo, 6 de novembro de 2020. 

 

 

 

              Vanir de Mattos                               Luciano Manini Neumann 

             OAB/RS nº 32.692                                     OAB/RS nº 82.374 

 

LM 
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PETIÇÃO ANEXA. 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA ELEITORAL DA 45ª ZONA DE SANTO ÂNGELO– 
RS 

RP nº 0600806-56.2020.6.21.0045 

 

 

ORESTES DE ANDRADE JÚNIOR, já devidamente qualificado nos autos da 

representação em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, através de sua procuradora 

signatária, nos autos da representação acima, dizer e requerer o que segue: 

 

A Coligação Avança Santo Ângelo juntou aos autos áudios e vídeos da coligação 

representada que, após detida análise, não traz qualquer novidade à demanda. Alegam, 

apenas, que houve trucagem e edição nos vídeos.  

 

O representado já apresentou sua defesa e não vê qualquer novo indício de 

irregularidade com as provas apresentadas.  

 

Fica evidente das sucessivas, repetitivas e cansativas postulações da Coligação 

representante sobre o mesmo assunto, que coube apenas aos advogados buscar uma saída 

jurídica que salve o prefeito que não pagou seu IPTU. Tentar colar aos fatos verídicos 

noticiados que não o são em apertada síntese de que na matéria jornalística não poderia ter 

sido usado palavras sinônimas de prescrição, como perdão, anistia, remissão (que tem como 

efeito prático o mesmo que o usufruído pelo prefeito – não pagou o tributo, não 

desembolsou), beira o desespero.  

 

Importante novamente referir: a linguagem jornalística deve seguir alguns 

preceitos, entre eles o da objetividade, evitando termos literários, como metáforas e 

linguagem conotativa. Isso acontece porque a mensagem deve ser transmitida de maneira 

clara, a fim de que o leitor não tenha dificuldade de compreender aquilo que está sendo 

dito ou lido. A simplicidade da linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos no 

registro formal da língua, evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos.  
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Há termos que só têm significação no âmbito do Direito e não tem significação 

fora dele, como as palavras usucapião, acórdão, e há ainda as aquelas em latim, 

utilizadas com frequência pelos operadores do direito.  Exemplo disso é a palavra 

PRESCRIÇÃO, ninguém sabe o que é!  

É fato que a linguagem jurídica não é facilmente compreendida por um não 

jurista. Aquele que possui a linguagem comum não a compreende e a comunicação do 

direito encontra um obstáculo no anteparo linguístico porque está fora do circuito natural 

de compreensão. 

Nem por isso, as notícias são falsas, porque o fato é verídico.  

 

   O Código de Ética do Jornalista Brasileiro refere no artigo 6º que é dever do 

jornalista lutar pela liberdade de pensamento e de expressão. O mesmo código de ética traz 

insculpido ainda em seu artigo 4º, que o compromisso fundamental do jornalista é com a 

verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa 

apuração e pela sua correta divulgação. 

 

Assim, estando os fatos das matérias publicadas, dos áudios e vídeos em 

consonância com os fatos apurados e já relatados na decisão que indeferiu a liminar, não há 

que se falar em direito de resposta.  

 

Quanto à alegação de trucagem e montagem, vale trazer a decisão do TSE que se 

infere-se da RP nº 0601695-04.2018.6.00.0000/DF, de outubro/2018, 

do Ministro SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, decisão sobre montagem, trucagem e a crítica insita 

e indissociável dos pleitos políticos:  

A propósito, esta Corte já decidiu que: 
I - Expressão que, no trato comum, constitui injúria perde substância quando se 
leva em conta o ambiente da campanha política, em que ao candidato incumbe 
potencializar, em seu proveito, as mazelas do adversário. 
II - Mesmo que se considere montagem a exibição de imagens, não há nela 
aquele potencial degradante ou ridicularizante que a tornaria ilícita. 
(Rp nº 496/DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, PSESS de 25.9.2002) 
Ademais, não se verifica irregularidade capaz de atribuir ao representante 
conceito difamatório. Isso porque a propaganda impugnada expõe 
acontecimento amplamente divulgado pela mídia nacional e que, embora possa 
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repercutir no pleito eleitoral, traduz fatos efetivamente ocorridos, imagens e 
falas reais, já conhecidas, portanto, pela população. 
Com efeito, a divulgação do posicionamento político do candidato no exercício do 
mandato parlamentar – especificamente quando da votação da “PEC das 
domésticas” – é de suma importância para a formação da opinião do eleitor. Não 
se pode, portanto, vedar a divulgação da informação por aquele que a detém, 
ao fundamento de que, oportunamente, ela pode prejudicar o candidato na 
disputa eleitoral. 
Nesse sentido, no âmbito do Direito Eleitoral, esclarece Aline Osorio: 
A crítica política – dura, mordaz, espinhosa, ácida – é peça essencial ao debate 
democrático [...] por meio da crítica à figura dos candidatos, os eleitores têm 
acesso a um quadro mais completo das opções políticas. Considerações a 
respeito do caráter, da idoneidade e da trajetória dos políticos não são 
indiferentes ou [ir]relevantes para o eleitorado e fazem parte do leque de 
informações legitimamente utilizadas na definição do voto. (Osorio, 
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 
228). 
(...) 
Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que não se extraem da 
propaganda eleitoral impugnada elementos suficientes à configuração da 
alegada transgressão, porquanto não se depreende a utilização 
de montagem e trucagem na propaganda descrita, bem como não se vislumbra 
a existência de divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou de ofensas 
capazes de desequilibrar a disputa eleitoral. 

 

Assim, considerando que ambos já divulgaram amplamente à população o seu 

ponto de vista acerca da situação/fato, que, repisa-se, É VERÍDICA, ratifica o representado 

pela total improcedência da representação.  

 

Nesses termos, pede e espera deferimento. 

 

Santo Ângelo, 06 de novembro de 2020. 

 

 

Elisângela Hesse 

OAB/RS 54.325 
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

 

VISTA 

 

            Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral.

            Em 07 de novembro de 2020.

 

 

 

LUCIANA GASTMANN,

Técnica Judiciária. 
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Processo Judicial   0600806-56.2020.6.21.0045
Comarca de  Santo Ângelo
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Polo ativo: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO, CNPJ nº 38.680.154/0001-44

Polo passivo: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, CPF nº 820.983.600-53

Polo passivo: ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, CPF nº 926.762.780-53

Polo passivo: POLÍBIO BRAGA

Polo passivo: GRUPO SEPÉ DE COMUNICAÇÃO

Polo passivo: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR

PARA CRESCER, CNPJ nº 39.035.848/0001-91

Polo passivo: BRUNO WALTER HESSE, CPF nº 042.628.590-53

Polo passivo: ASSOCIACAO MOVIMENTO BRASIL LIVRE, CNPJ nº 28.599.636

/0001-10

PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

MM. Juíza de Direito:

O Ministério Público reporta-se às irrepreensíveis razões de decidir do despacho

que indeferiu as medidas liminares pleiteadas, opinando, em decorrência, pela

improcedência da ação.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Procedimento nº 00874.000.600/2020 — Direito de Resposta

Av. Brasil, 1421, Bairro Centro, CEP 98801-590, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
Tel. (55) 33135367 — E-mail mpsangelo@mprs.mp.br
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, .Santo Ângelo 07 de novembro de 2020
 

 

,José Garibaldi Evangelho Simões Machado
.Promotor de Justiça

 

 

Nome:

Lotação:
Data:

José Garibaldi Evangelho Simões Machado
Promotor de Justiça — 3443582
Promotoria de Justiça Criminal de Santo Ângelo
07/11/2020 16h49min

Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ÂNGELO

Procedimento nº 00874.000.600/2020 — Direito de Resposta

Av. Brasil, 1421, Bairro Centro, CEP 98801-590, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
Tel. (55) 33135367 — E-mail mpsangelo@mprs.mp.br
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600806-56.2020.6.21.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO AVANÇA SANTO ÂNGELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ROBERTO GEBERT GARCIA - RS79917, EDUARDO MACALLI DA SILVA 
- RS83063
REQUERIDO: EDER NAIFE KLIUTSNICOFF, ORESTES DE ANDRADE JUNIOR, POLÍBIO BRAGA, GRUPO SEPÉ 
DE COMUNICAÇÃO, COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM SANTO ANGELO: RENOVAR PARA CRESCER, BRUNO 
WALTER HESSE, ASSOCIACAO MOVIMENTO BRASIL LIVRE
Advogados do(a) REQUERIDO: PATRICK JOSE DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135 
Advogado do(a) REQUERIDO: ELISANGELA HESSE - RS54325 
Advogado do(a) REQUERIDO: POLIBIO ADOLFO BRAGA - RS8771 
Advogados do(a) REQUERIDO: JULIO VINICIUS BAZZAN FABRICIO - RS104424, JOELSIO NEVES DE OLIVEIRA - 
RS101643, JULIO CESAR BARRERA MATOS - RS110418 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692 
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS82374, CRISTINE RICHTER DA SILVA - 
RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692 
Advogados do(a) REQUERIDO: RUBENS ALBERTO GATTI NUNES - SP306540, PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO 
- SP312410
 
 

 

SENTENÇA
 
 

Sentença conjunta dos processos 0600805-71.2020.6.210045, 0600806-56.2020.6.21.0045 e 
0600819-55.2020.6.210045.
 
 
0600805-71.2020.6.210045
 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para Crescer apresentou representação 
por propaganda eleitoral irregular na internet contra Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar 
Teixeira e Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que foi publicado na página do PDT, com 
conhecimento e compartilhamento dos representados, notícia falsa, relativamente à questão do 
IPTU, com imputação inverídica de que a disseminação seria de iniciativa da coligação do 
opositor Bruno Hesse, sem que a coligação publicasse qualquer notícia nesse sentido. Pediu em 
liminar a remoção. No mérito, postulou a procedência com a aplicação das penalidades legais.
 
Em decisão conjunta dos processos 0600805-71.2020.6.2210045 e 0600806-56.2020.6.210045, 
foi indeferida a liminar – ID 25919129.
 
Os representados apresentaram defesa ID 35906692, afirmando que a coligação representante é 
quem está espalhando fake news por todos os meios possíveis, confundindo perdão com 
prescrição e disseminando que o Prefeito Jacques teria perdoado a própria dívida, quando na 
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verdade não há ato decisório seu. Pediram a improcedência da representação.
 
O Ministério Público opinou pela improcedência da representação – ID 37528996.
 
O processo ficou aguardando para sentença conjunta – ID 38122554.
 
 
0600806-56.2020.6.21.0045
 
Coligação Avança Santo Ângelo apresentou representação com pedido de direito de resposta 
contra a Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer, Blog do Políbio 
Braga, Grupo Sepé de Comunicações, Orestes de Andrade Junior e Eder Naife Kliutsnicoff, 
referindo que os representados publicaram no dia 30/10 notícia falsa de que o Prefeito, agora 
candidato, perdoou a si mesmo quanto à obrigação de pagamento do IPTU, quando na verdade 
houve requerimento de prescrição, submetido à apreciação da autoridade tributária, sem decisão 
do prefeito. Defendeu que é uma orquestração com propósitos eleitoreiros, com divulgação de 
vídeos e mensagens nas redes sociais e grupos de whatsapp. Pediu em liminar a remoção e 
publicação de direito de resposta, cujo conteúdo é o pedido de remoção do processo 805-71.
 
Em decisão conjunta dos processos 0600805-71.2020.6.2210045 e 0600806-56.2020.6.210045, 
foi indeferida a liminar – ID 25919126.
 
A representante aditou a inicial, sustentando fatos novos, bem como para incluir no polo passivo 
Bruno Hesse e site MBL News – ID 26994735.
 
A Coligação Compromisso com Santo Ângelo Renovar para Crescer apresentou Defesa ID 
27392838, referindo que não tem participação na preparação das notícias impugnadas e que não 
é possível controlar o que todos os apoiadores políticos divulgam. Argumentou pela liberdade 
de expressão e intervenção mínima no debate democrático. Pediu a improcedência.
 
Mantido o indeferimento da liminar e deferido o aditamento da inicial – ID 27425062.
 
A representante traz publicação feita no Grupo Sepé – ID 28210949.
 
Bruno Hesse apresentou defesa – ID 30237638, ratificando a defesa apresentada pela Coligação. 
Afirmou ainda que apenas divulgou notícia advinda do Grupo Sepé e que é verdadeira, jamais 
tendo caluniado ou difamado o candidato da representante, tampouco divulgado notícia falsa. 
Defendeu a liberdade de expressão. Pediu a improcedência.
 
Eder Naife Kliutsnicoff juntou a defesa – ID 35155293, afirmando que sua manifestação está 
amparada na liberdade de expressão. Referiu que não há nada a retificar, pois as informações 
veiculadas pelo requerido são verdadeiras, na medida em que o Prefeito, direta ou 
indiretamente, permitiu operar-se a prescrição em proveito próprio. Defendeu ser incabível o 
direito de resposta. Postulou a improcedência.
 
Orestes de Andrade Júnior apresentou Defesa – ID 35946533, mencionando que não possui 
participação na preparação e divulgação das notícias ora impugnadas. Defendeu a liberdade de 
expressão do cidadão e eleitor, bem como a intervenção mínima, invocando a aplicação do art. 
38 da Resolução TSE 23.610/19. Referiu que quando o Prefeito se valeu da prescrição não 
desembolsou o valor do tributo e se beneficiou, sendo o resultado prático o mesmo do perdão e 



Num. 38826881 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARTA MARTINS MOREIRA - 11/11/2020 08:33:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111108330525900000036746420
Número do documento: 20111108330525900000036746420
Este documento foi gerado pelo usuário 917.***.***-53 em 17/01/2023 09:15:23

que a linguagem ao público deve ser acessível, mas que a verdade é uma só: o Prefeito não 
pagou o IPTU. Argumentou pela liberdade de pensamento e expressão do jornalista. No mérito, 
pediu a improcedência.
 
Grupo Sepé apresentou sua Resposta – ID 36318746, dizendo que não houve veiculação de 
notícia falsa, pois a matéria tratando do inadimplemento das obrigações fiscais do atual prefeito 
é verdadeira e que apenas replicou notícia do site MBL/RS. Invocou a liberdade de imprensa. 
Postulou a improcedência da representação.
 
Movimento Renovação Liberal apresentou Defesa – ID 37344491, referindo que a publicação 
sub judice não se trata de propaganda negativa, mas matéria jornalística. Defendeu que a crítica 
faz parte do debate político e que a reprodução de reportagem não é considerada ofensiva ou 
negativa. Colacionou julgado. Argumentou pela liberdade de expressão. Pediu a improcedência.
 
Políbio Braga juntou a sua defesa – ID 37578158, mencionando que os fatos publicados são 
verdadeiros e a liberdade de expressão e o direito à informação são direitos de todos e qualquer 
cidade, eleitor e jornalista. Afirmou que quanto ao erro material, do número de imóveis do 
prefeito, foi retificado. Invocou o art. 5º, inciso X, da CF e o Código de Ética do Jornalista, para 
defender a liberdade de pensamento e expressão do jornalista. Afirmou que quem se colocou em 
situação que afeta a sua vida pública foi o próprio prefeito ao deixar de pagar o seu IPTU, sendo 
a notícia verdadeira. Defendeu o direito do jornalista de resguardar o sigilo da fonte e também a 
simplicidade da linguagem jornalística. Postulou a improcedência da representação.
 
A representante trouxe aos autos novas publicações – ID 38024799.
 
Oportunizada vista dos novos áudios juntados – ID 38120588.
 
Os representados se manifestaram ID's 38203550, 38214216, 38288121, 38343940
 
Juntado novo vídeo pela Representante – ID 38239175.
 
O Ministério Público opinou pela improcedência – ID 38416040.
 
 
0600819-55.2020.6.210045
 
Coligação Compromisso com Santo Ângelo: Renovar para crescer apresentou representação por 
propaganda eleitoral irregular contra Jacques Gonçalves Barbosa, Volnei Selmar Teixeira e 
Coligação Avança Santo Ângelo. Relatou que os representados estão mais uma vez 
descumprindo a legislação eleitoral na propaganda eleitoral gratuita na rádio. Descreveu a 
propaganda veiculada no dia 04/11. Defendeu que se foi usado o termo perdão da dívida do 
IPTU foi por interpretação leiga da legislação tributária, mas que não pode ocorrer de parte dos 
representados a imputação de uso de documento falso. Argumentou pela ocorrência de 
informação inverídica. Pediu em liminar a suspensão da propaganda. No mérito, postulou a 
procedência, para decretação da perda do tempo equivalente no horário da propaganda eleitoral 
gratuita.
 
Indeferida a liminar – ID 37877910.
 
Apresentada Defesa – ID 38268926, afirmando que não procedem as alegações, pois a 
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publicação é legal, rebatendo com a mesma força as publicações da representante, primando 
pela paridade de armas. Defendeu que o termo perdão está equivocado, na medida em que 
somente foi protocolado um requerimento de prescrição parcial do IPTU, bem como que há a 
divulgação de fake news, com crime de falsificação de documento. Pediu a improcedência da 
representação.
 
O Ministério Público opinou pela improcedência da representação – ID 38412847.
 
É o RELATÓRIO dos três processos.
 
Passo à FUNDAMENTAÇÃO.
 
A questão comporta julgamento conjunto, pois relativa ao conteúdo “IPTU”.
 
Postula-se reciprocamente remoção de conteúdo e direito de resposta.
 
O direito de resposta está previsto no art. 31 da Resolução TSE nº 23.610/19, que reproduz o art. 
58, caput, da Lei 9.504/97:
 

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação 
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social.

 
Quanto à remoção de conteúdo, a referida Resolução estabelece:
 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na 
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate 
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, 
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão 
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam 
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que 
participam do processo eleitoral.

 
Veja-se que tanto o direito de reposta quanto à remoção de conteúdo, face ao princípio da 
intervenção mínima da Justiça Eleitoral no debate democrático, deve limitar-se a conteúdo 
inverídico ou ofensivo a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
 
No presente caso, contudo, conforme já destacado nas decisões que indeferiram as liminares, 
das publicações de todas as partes, extrai-se conteúdo verdadeiro:
 
1) Infere-se que no processo administrativo 488/19 houve requerimento, do então prefeito, de 
reconhecimento de prescrição do IPTU relativo aos anos de 2009 a 2014.
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2) Pelo relato nos processos e divulgações, também é certo que tal fato foi levado a 
conhecimento do Ministério Público, que oficiou solicitando informações ao prefeito.
 
3) Também é certo que a coligação e os apoiadores do candidato Bruno Hesse estão divulgando 
e explorando politicamente a questão.
 
4) Assim como é verdadeiro o conteúdo da prescrição do IPTU, denunciado ao Ministério 
Público, também é verdadeiro que o vídeo, com imputada assinatura falsa, de igual modo está 
sendo investigado pela Polícia Federal.
 
5) Verdadeiro também que candidatos e coligações exerceram com exaustão o direito de 
resposta, divulgando em seus meios, com ampla divulgação, a sua versão da questão.
 
Não se pode dizer, REPITO, que os conteúdos divulgados, de ambas as partes, são inverídicos, 
pois noticiam conteúdo de fundo verídico (prescrição do IPTU do atual prefeito, explorado 
politicamente pela oposição), cada qual dando uma conotação/versão, com exageros inerentes à 
disputa do pleito eleitoral, ao qual os candidatos estão sujeitos.
 
As críticas, por mais ácidas que sejam, quando inseridas dentro de um contexto político-
partidário, não ensejam remoção ou direito de resposta.
 
A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral consagra que o direito de resposta é excepcional, em 
prol da liberdade de expressão, e que a mensagem, para ser qualificada como sabidamente 
inverídica, deve conter inverdade flagrante.
 
Veja-se o seguinte julgado:
 

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. RECURSO. PROPAGANDA ELEITORAL. 
DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. FATO SABIDAMENTE 
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
E DE IMPRENSA.1. No caso, discute-se eventual excesso em comentários de jornalistas 
de rádio sobre a propaganda eleitoral da Coligação representante. Em suma, em 
entrevista, duas jornalistas expõem seus pontos de vista, no sentido de que o PT e sua 
candidata estariam fazendo algo próximo a um "terrorismo eleitoral", com pontuais 
distorções ao programa de Governo da candidata Marina Silva. 2. O direito de resposta 
está previsto no art. 58 da Lei 9.504/1997 e regulamentado nos artigos 16 a 21 da Res.-
TSE 23.398/2013. É cabível nas hipóteses em que candidatos, partidos e coligações forem 
"atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de 
comunicação social". 3. Por ocasião do julgamento da Rp 1083-57, na sessão de 
9.9.2014, Rel. o em. Ministro Admar Gonzaga, o TSE decidiu, à unanimidade, que o 
exercício de direito de resposta, em prol da liberdade de expressão, deverá ser 
concedido em hipóteses excepcionais. Poderá ser outorgado apenas quando for 
possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter 
pessoal a candidato, partido ou coligação. 4. Além disso, conforme precedentes do TSE, 
"A mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter 
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (R-Rp 2962-41, de 
28.9.2010, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010). 5. Na sessão do dia 
25.9.2014, esta Corte apreciou a Rp 1313-02, da relatoria do Min. Admar Gonzaga. 
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Prevaleceu, à unanimidade, o entendimento de não ser cabível a concessão de direito de 
resposta em hipótese similar à dos presentes autos. Naquela oportunidade, julgava-se 
matéria veiculada na Revista Veja, que, em suma, noticiava (opinião jornalística) a 
existência de um ataque demasiado à candidata Marina Silva por parte da Coligação 
Com a Força do Povo nas suas respectivas propagandas eleitorais. 6. A situação dos 
autos não destoa do que foi decidido na Rp 1313-02. As jornalistas da Rádio CBN 
explicitaram suas interpretações a respeito das propagandas eleitorais em questão. Os 
temas e críticas expostos pelas jornalistas são algo que boa parte da mídia em geral tem 
veiculado sobre o assunto. 7. Crítica jornalística que, s.m.j., encontra-se embasada até em 
elementos legais (Lei 12.858/2013 e a forma de aplicação dos recursos advindo da 
exploração do pré-sal). 8. Direito de resposta negado. (Representação nº 126628, 
Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 
Data 30/09/2014).

 
Nas representações em exame, não havendo inverdades flagrantes, mas conteúdo de fundo 
verdadeiro, com interpretações diversas, não é caso, portanto, de remoção.
 
Ainda que não seja o caso de concessão, é preciso lembrar que cada candidato e coligação 
exerceu com exaustão o direito de resposta, prova disso é as representações recíprocas, 
divulgando em seus meios, com ampla repercussão, a sua versão da questão.
 
Um dos pontos de grande insurgência da Coligação Avança Santo Ângelo é a confusão das 
expressões perdão e prescrição e que não foi o Prefeito que assinou o deferimento da prescrição, 
mas teve a oportunidade, em amplos os meios, de esclarecer isso.
 
No mais, trata-se de conteúdo consequente, ação-reação, pois, como referi em uma das decisões 
iniciais, a partir do momento que se decide utilizar a estratégia de propaganda negativa, o que 
não é vedado, deve-se estar preparado à reação proporcional.
 
Considerando, portanto, que a questão de fundo é verdadeira (prescrição do IPTU/ explorada 
pela oposição), e, principalmente, resguardando os princípios da liberdade de expressão e da 
intervenção mínima no debate democrático, somado ao fato de que todos já exerceram o direito 
de resposta, estando preservada de igual modo a igualdade de chances entre os candidatos, as 
representações sobre a questão do IPTU devem ser julgadas improcedentes.
 
ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES as representações dos processos 0600805-
71.2020.6.210045, 0600806-56.2020.6.21.0045 e 0600819-55.2020.6.210045.
 
Intimem-se.
 
Oportunamente, arquive-se com baixa.
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Ciente.
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Ciente.
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Ciente.
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JUSTIÇA ELEITORAL

 045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS 

 

 

                        CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625)

                        PROCESSO n.: 0600806-56.2020.6.21.0045

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

 

                        Certifico que em 12.11.2020 transitou em julgado a sentença de ID 38826881.

                         Dou fé.

                         Em 23.11.2020.

 

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,

Chefe de Cartório.
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JUSTIÇA ELEITORAL

045ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ÂNGELO RS

 

 

CERTIDÃO

 
Certifico que, nesta data, foi cadastrado o número do CPF do requerido Polibio Adolfo Braga.
Dou fé.
Em 06.07.20121.
                                    

MARIVANI GEHM GONÇALVES MEDEIROS,
Chefe de Cartório.
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